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 אז ג8 511תאמ8
 ספא םוא2188 טאפ 581א תוסטאדינוטאז

 רץניצנייא רעד

 םומנעגייא ןייז ןוא

 רענריטש טקַאמ ןופ
 (טדימש רַאּפסַאק ןַאהָאי)

 לַאניגירָא ןעשטייד םעד סיוא טצעזרעבוא

 .ןָאסירעמ .א .י .רד ןופ
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 .1916 ,קרָאי וינ





 ..רעבעגסיורַא יד ןופ

 ;טלאהניא

 * 2066 6 602 6 6 66 6 666 6 66 + רעסַאפרעפ ם'ןופ עצוקס עשיפַארגָאיב

 6 6 8 0 9 6 6 = 9 59 5 8 9 68 ס 8 9 6 48 5 5 6 ש6 9 0 6 6 8 +* 6 8 59 = ס 8 6 9 גנוטיילנייא

 יי יי = יי יי טשינרָאג ףיוא טלעטשעג ךַאז ןיומ בָאה ךיא

 שנעמ רעד : גנולייטבא עטשרע

 2 0,96666 6666 6666. + יי ...ןעבעל ס'נעשנעמ ַא ן

 ,969666 66. .+ ...טייצ רעוינ ןוא רעטלַא רעד ןופ ןעשנעמ ןז

 ......עטלַא ֹיד 4

 ... . . + . .עיינ יד

 0 6 5 8 6 9 9 6 50 5 * 58 9 8 פ 5 8 9 5 9 5 56 8 6 5 56 = 8 5 6

 2226 6 6 6 6 6 6622 66 6 6 6 6666 66 6 4 ........טסויג רעד .

 2066 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 6 6 2 תוחור ןופ הטילש רעד רעטנוא .8

 יי יי יי יי ....+..+++...עוכרארעיה וד .טָא

 2261 א 6 6 66 6 6 6 66 6 + 2066 066 666 66 66 6666 4 עיירפ יד 1

 2966 6 666 6 א ...-. - .. . . .םֹוילַארעביל רעשיטילָאּפ רעד 8

 106666 6666 6 666. + .......םוזילַארעביל רעלַאיצָאס רעד .8

 202 606 6 6 6 6 6 66 6 א 66 666 6.6 א 4 םוילַארעביל רענאמוה רעד .פָא

 ךיא } גנולייטבא עטייווצ

 .טייהנעגייא ֹוד 1

 יי יי א יי יב רעמיטנעגיוא רעד 1

 ..29562 .....................-+.....טכַאמ ןימ .

 א יי יי יי יי רהעקרעפ ןייספ 2

 = 2 א א עא א א שש 6 א א 6 6 א 6 6 6666... סונעגטסבלעז ןימ 9

 1926 66 6 66 6.6 6. ,56666 6 א 4 ....-...רעגיצנייא רעד 1



 רעבענסיורא יד ןופ
 טאטע

 -ַאוק, רעד ןופ דנוורפ ןוא רעזעל יד ןעלייטוצטימ זנוא טחערפ סע
 רעזנוא ןופ רעדעילגטימ להָאצ יד זַא ,"טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפ
 ןוא ,והָאי ןעטצעל םעד ןיא ןעסקַאװעגסיוא לעיפ רהעז זיא טפַאשלעזעג
 ןעגנערבוצניירַא --- לעיצ רעזנוא ןעכילקריוורעפ וצ טייקכילגעמ יד זַא
 רהעמ ץלַא טימרעד טרעוו -- רעקיסַאלק עשיטסילַאוצָאס עלַא שידיא ןיא
 .טרעכיזעג

 ןעטפורש ענעבילקעג דנַאב ַא ןייז טעוו עבַאגסיוא עטסקענ רעזנוא
 ןהעגניירא ןעלעוו סע ןעכלעוו ןיא לַא ס סַא ל דנ ַא גי ד ר ע פ ןופ
 םעד טלַא םהיא ןעריוירעטקַארַאכ סָאװ ,ןעטייברַא ענייז ןופ עגינויא
 .ןעטרהעלעג ןוא טסילַאיצָאס ,ןובירט-סקלָאפ ןעסיורג

 טפַאשרעדעילגטימ רעד ןופ סקואוו ןרעסערג ַא ךָאנ גידנעטרַאוורעד

 -כילגעמ יד ןעצרוקניא ןעבָאה וצ רימ ןעפָאה ,רהָאי ןעדנעמוק םעד רַאפ

 -לעיפרעפ ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ טייקגימעהט יד ןרעסערגרעפ וצ טייק

 רעשידיא רעד רַאפ יוו ,רעדעילגטימ יד רַאְפ טיוקכילצינ רהיא ןעכַאפ

 .ללכב רוטַארעטיל

 -ַארגָאּפיט םעוינ ַא ףיוא ןעכַאמ םַאזקרעמפיוא ויברעד ָאד ןעליוו רימ

 ןעטשרע םוצ טכַארבעגנוירַא ןעבָאה רימ סָאװ ,שידיא ןיא רהיפנייא ןעשיפ

 ַא ןופ ךיוא יוװ ,ץַאז ןעדעי ןופ ביוהנָא רעד -- ךוב םעד טָא ןיא לָאמ

 טכַאמ סָאד .בַאטשכוב ןרעסערג ַא םומ טצעזעג זוא ,ןעמָאנ-לעצנווא

 -עווקעב ךרע םעד ןיא טכַאמ ןוא ןעצַאז יד ןופ לעטשבָא םעד רעגיטנעק

 -נוא טלָאװ שידיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ רעסעב ךָאנ .ןעזעל טָאד רעמ

 רַאפ טפורש ןעלעיצעּפס ַא ,ןעכַארּפש עשיעפָארווא עלַא ןיא יוװ ,טרהופעג

 יטנעפָאה טעוו ,ןעמוק ןָאק סָאד רעדייא רעבָא ; ןעבַאטשכוביביוהנָא יד
 .ךילצינ רַאפ ןרעוו טנעקרעדנָא רהיפניוא רעד טָא ךיוא ךיל

 .הטַארסגנוטלַאוװרעפ רעד |



 (ירעסאפרעפ ןופ עגיקס עשיפארגָאינ

 ןעמונעגנָא רעטעּפש טָאה רעכלעוו ,טדימש רַאּפסַאק ןַאהָאי
 ,הטוריי ב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,רענריטש סקאמ ןעמָאנ םעד

 (טכַאמעג טמהירעב טָאה רענגַאװ דרַאכיר עכלעוו טדָאטש יד) ןרעייב

 -טשרע סָאד ןעוועג זיא רָע .1806 רהֶאי ןופ רעבָאטקָא ןעט285 םעד

 עיפָאס ןוא טרעבלַא ןרעטלע ענייז ייב דניק גיצנייא ןוא ןריובעג

 רהָאי בלַאה ַא .רעכַאמ-ןעטיילפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .טדימש

 -טולב ַא ןופ ןעברָאטשעג רעטָאפ רעד זיא טרובעג ס'דניק םעד ךָאג

 רעכילרעּפרעק רעסיורגדוצ ַא ךרוד ןעמוקעגנ םהיא זיא סָאװ ,ץרוטש

 רערעיװ רעטומ ןייז טָאה רעטעּפש רהָאי ייווצ .גנוגנערטשנא

 ןעמָאנ ן'טימ ,רעקיײטּפַא ןַא ,ןַאמ ןרעטלע ןַא רַאפ טַאהעג הנותח

 -עגרעבירַא ,רעטעּפש טייצ עצרוק ַא ,ךיז טָאה ןוא ,טדעטשרעלַאב
 -יירּפ טסעוו ןיא ץעגרע ,םלוק לעטדעטש םעד ןיא םהיא טימ ןעבילק

 טַארייה רעטייווצ רעד ןופ .קייטּפַא ןַא טנעפעעג טָאה רע ואוו ,ןעס

 ןעברָאטשעגקעװַא רעבָא זיא עכלעוו ,רעטכָאט ַא ןריובעג יז טָאה

 .רהָאי יירד עלופ ןרָאוװעג טלַא ןיא יז רעדייא

 ןוא רעטומ ןייז ייב טעװעדָאהעג ךיז טָאה ןַאהָאי רעניילק רעד

 טנַאקעב טינ ןענייז רעדייל .רהָאי ןעטפלעווצ ןייז זיב רעטאפ-ףיטש

 ןעו ,ןערהאי-רעדניק עטשרע ענייז ןעגעוו ןעטייהלעצנייא ענייק

 -רעיוד ַא ןעזָאל עדָאירעּפ רעגיזָאד רעד ןופ ןעדנעטשמוא עלעיפ

 "רעד ןעגיטפניקוצ םעד ןופ רעטקַארַאכ םעד ףיוא קורדנייא ןעטפַאה

 -נעטשמוא יד ביוא ,רָאלק םינ ךיוא זיא סע .ןעשנעמ םענעסקַאוװ

 ןעטייהנעגעלעג ערעסעב יד רעדָא ,זיוה ס'רעטָאפ-ףיטש 7 ןיא ןעד

 םהיא רעטומ ןייז ןעגָאװעב טָאה גנודליב עדנעסַאּפ ַא ןעגירק וצ

 ןייז ןיא טרָאד .1818 רהֶאי ןיא הטורייב ןיא ןעננערבוצקירוצ
 רע ןעכלעוו ךָאנ) רעטָאפ-םיוט ןייז טניואוועג טָאה טדָאטש-טרובעג

 -סווא רעצרוק ַא זיא ןעבעל ס'רענריטש ןופ עציקס עדנעגלַאפ ור"

 .רעהטרעווסנעזעל רהעז ןוא רערעסערג ס'ייקאמ ירנעה ןַאשוד ןופ גוצ

 סקַאמ, : ןעמָאנ םעד רעטנוא טכילטנעפערעפ טָאה רע עכלעוו ,עיפַארגָאיב

 ,ןילרעב ,עגַאלפיוא עטייוצ) "קרעוו ןייז ןוא ןעבעל ןייז ,רענריטש

 רעדָא דליב ןייק ןעבילבעג טינ ן'רענריטש ךָאנ זיא רעדיל 0

 םעד ןופ קורדנווא םעד ןעכַאמ רעלופ טנַאקעג טלָאוו סָאוװ ,גנונעכווצ

 ,טווקכילנעזרשעפ רענודרוווקרעמ ס'רעסַאֿפרעּפ



 עציקס עשיפַארנַאיב 6

 טַאהענ טָאה סָאװ ,טכיטש רַאּפסַאק ןַאהַאי (ןעמָאנ ַא ןעוועג זיא

 ס'נַאהַאי םעניילק םעד ןעוועג זיא יורפ סעמעוו ,יירעקירטש-ןעקָאז א

 ןיא טכיטש עילימַאפ עגיזָאד יד .רעטסעווש עגיצנייא ס'רעטָאפ

 םותי םעניילק םעד ןעמונעגפיוא ןרעג טָאה ןוא זָאלרעדניק ןעוועג

 עצנַאג רניק ןענייא ןַא יו ןעטלַאהעג םהיא ןוא זיוה ןיא ךיז וצ

 .רהָאי טכַא
 עטמהירעב סָאד טכַאמעגכרור רע טָאה טייצ רעגיזָאד רעד ןיא

 טעמכ טנעבייצעגסיוא ךיז טָאה רע ואוו ,הטורייב ןופ םויזאנמיג

 טסברעה ןיא .רעליש עטסעב יד ןופ רענייא סלַא ןעסאלק עלַא ןיא

 -ַאזקע ןעטלַאהעגסיוא טדימש רַאּפסַאק טָאה 1820 רהָאי םעד ןופ

 רעטסעב רעטירד רעד סלַא םויזַאנשיג סאלק ןעטצעל ן'פיוא ןעמ

 רהעז, גנוקרעמעב רעד םימ ,רעליש עטרינעמַאזקע 28 ירד ןופ

 ."גידריוו

 טרימש רַאּפסַאק ןיא רהָאי גיצנַאװצ ןופ טנעדוטס רעננוי סלָא

 ןעטַארטעגנירַא זיא ןוא ןילרעב ןיא 1826 רהֶאי ףוס ןעמוקעגנָא|
 -ָאליפ רעד ןופ טנעדוטס סלַא טעטיזרעווינוא רעגיטרָאד רעד ןיא

 רענעי ןיא ןיא סעטיזרעווינוא רענילרעב יד ,טעטלוקַאפ רעשיפָאס

 ,ןערָאסעּפָארּפ עסיורג ערהיא טימ רָאנ טינ טמהירעב ןעוועג טייצ

 ךיוא רָאנ ,ערעדנַא ןוא רעטיר לרַאק ,רעכַאמרעיילש ,לעגנעה יוװ

 רעגיסיילפ ןוא טפַאשנעסיוװ ךָאנ ןעבערטש ןעטסנרע רהיא טימ

 טימ ןעבענעגבָא גיסיילפ רהעז ךיז טָאה טדימש .טײקמַאזוטײברַא

 טא ןיא טָאה ןוא ,הייר רעד ךָאנ ןערטסעמעפ רעיפ םידומל ענייז|

 ענייז רַאפ טנעמַאדנופ ןעטסעפ ַא טנעלעגקעוװַא רהָאי ייווצ יד

 .ןעשינעטנעק עגידרעטעּפש

 -רטַאמסױרַא ךיז רע טָאה ,1898 ,רבמעטּפעס ןעטשרע םעד

 זיא גהנמ רעד יו ,ידכ ,טעטיזרעווינוא רענילרעב רעד ןופ טרילוק

 ערעדנַא ןעכוזעב וצ .תוינומדק םינשמ ןעטנערוטס עשטייד ייב

 ןערָאסעּפָארּפ עטמהירעב יד ןופ סעיצקעל ןרעה ןוא ןעטעטיזרעווינוא

 ןעגנַאלרע ןייק טרעדנַאװעגקעװַא רע טָאה ױזַא .ןעלוש ערעדנַא ןיא

 ןיא .טעטיזרעווינוא רעגיטרָאד רעד ןיא םטרילוקירטַאמ ךיז טָאה ןוא

 טָאה טכַארברעפ ןעטרָאד טָאה רע סָאװ ,רעטסעמעס-רעטניוו םעד

 ןוא רענעיוו גרָאענ ייב עינַָאלָאעט רעביא סעיצקעל טרעהעגנ רע

 ףָאסָאליפ ןעטנאקעב םעד  ייב קיזיפַאטעמ ןוא קינָאֿל רעביא

 | .פּפַאק ןַאיטסירק
 "רעטנוא רע טָאה ,1829 רהָאי ןיא ,רעמוז ןעדנעגלָאפ םעד

 ןעוועג זיא עכלעוו ,"דנַאלשטייד ךרוד עזייר ערעגנעל , א ןעמונעג

 .ןעבעל ןייז ןיא טכַאמענכרוד טָאה רע סָאװ ,עזייר עניצנייא יד

 ןעבלעזמעד ןופ טסברעה ןיא ,עזייר ןייז ןופ גידנערהעקקירוצ ךיז

 ײרטַאמ ךיז טָאה ןוא גרעבסגינעק ןיא ןעגנַאנענקעװַא רע זיא ,רהָאי

 ןייק .טעטיזרעווינוא רעטמהירעב רעניטרָאד רעד ןיא טרילוק

 רָאנ ,טרעהעג טינ טעטיזרעווינוא רעד ןיא רעבָא רע טָאה סעיצקעל
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 םלוק ןיא ןרעטלע ענייז ייב טייצ רהָאֹי ַא טכַאונרעפ טָאה רע

 -סגינעק ןיא רהָאי ַא ךָאנ ןַאד ,"עסינטלעהרעפ עכילזיוה בעילוצ ,

 סע טָאה רע יװ ,"ןעטייהנענעלעגנַא ןעילימאפ ןעגעוו, ךיוא ,גרעב

 ןענייז סָאה ןעסינטלעהרעפ-ןעילימַאפ רַאפ סָאװװ ..טרעלקרעד ןיילַא
 ןעבעג טנַאקעג טינ רהעמ םהיא ןעבָאה ןרעטלע יד לייוו יצ ,ןעוועג
 רעטומ ןייז ןופ דנַאטשוצ-דנוזעג רעד יצ ,עציטש-דלעג עגיטיונ יד

 םהיא טָאה (טיײהקנַארק-טסייג ַא טלעקיווטנע רעטעּפש טָאה סָאװ)

 סלַאפנעדעי .טנַאקעב טינג זיא --- זיוה םוצ ןעדנובעגוצ ןעטלאהעג
 -רעווינוא ןיא ןעגנַאנעג טינ זיא רע סָאװ ,טייצ רעד רַאפ רע טָאה
 ןוא עשיפָאסָאליפ ענייז טגיסעלכַאנרעפ טינ ןפוא םושב , ,טעטיז
 ןעצעזוצטרָאפ טכוזעג גיסיילפ טָאה רָאנ ,"ןעידוטש עשיגָאלַאליפ
 ,גנודליב ערעטייוו ןייז ןיילַא

 וצ טרהעקעגקירוצ ךיז רע טָאה ,1882 ,רעבָאטקָא ןיא טשרע

 טָאה רע ואוו ,ןילרעב ןיא קעװַא זיא ןוא םידומל עשימעדַאקַא ענייז

 רע טָאה ױזַא .טעטיזרעווינוא רעד ןיא טרילוקירטַאמ רעדעיוו ךיז

 ,טעטיזרעווינוא רענילרעב ןיא סרעטסעמעפס יירדפךָאנ טכַאמעגברוד

 ןעוועג רע זיא ,ןעגנַאלרע ןיא רעטסעמעס םעד גידנענעכערוצ ןוא
 ףיוא (1804 ,ינוי ןיא) ןעמַאזקע םוצ ןעדלעמ וצ ךיז גיטרַאפ

 רע זיא רעבָא טייהקנַארק רעגילעפוצ ןענעוו .רערהעל-םויזַאנמיג

 דנע ןיב ןעגנוטיירעברָאפ ענייז ןענעלוצבָא ןעגנואווצעג ןעוועג

 ,ןעמַאזקע ןערעווש ץנַאג א ךָאנ ,ןעוו ,רהָאי ןעטסקענ ןופ לירּפַא

 םעדכָאנ ךיילג זיא ןוא ,טַאטסעטַא-רערהעל ןייז ןעמוקעב רע טָאה

 ןעבעגוצנא עלושילַאער רעכילגינעק רענילרעב ןיא ןעטָארטעגניירַא
 .רהָאי-עבָארּפ ןעשיגָאגַאדעּפ ןייז

 גיליוויירפ רע זיא ,טגידנעעג ךיז טָאה רהָאי-עבָארּפ ןייז ןעוו

 סיוא) רערהעל רעטסיזמוא םלַא רהָאי בלַאה א ךָאנ ןעבילברעפ

 רעבָא עלעטש עטלהָאצעב ןייק ."עלוש רעד ןוא ךַאז רעד וצ עבעיל

 טינ לָאמנייק רע טָאה םויזַאנמיג-ס'גנוריגער ַא ןיא רערהעל סלַא

 ןייא זילב רע טָאה ,טנַאקעב ןיא סע טייוו יו ףיוא .ןעמוקעב

 ןופ גנַאפנָא ןיא ,עלעטש ַאזַא ןעגירק וצ ךוזרעפ ַא טכַאמעג לָאמ

 .טשינרָאג טימ טזָאלעגסױא ךיז טָאה רעכלעוו ,1827 רהָאי

 ,ןעבעל ַא ףיוא ןענעידרעפ וצ ידכ ןָאטעג ןַאד טָאה רע סָאװ

 1897 ןופ רעמוז םעד ןיא זַא ,רָאנ ןעסייוו רימ .טנַאקעב טינ זיא

 -טנעהאנ ערעדנַא ענייז ךיוא יו ,רעטָאפ-ףיטש ןייז ןעברָאטשעג זיא

 יד זַא ױזַא ,טכיטש עמהומ יד ןוא רעטעפ רעד ,עטדנַאװרעפ עטס

 ןופ שנעמ רעטנעהָאנ רעגיצנייא רעד ןעבילבעג טציא זיא רעטומ

 ןייז ןיא טָאה רעבָא רהֲאי ןעבלעזמעד ןיא .עילימַאפ רעצנַאג ןייז

 ַאד זומ עכלעוו ,גנוריסַאּפ-ןעילימַאפ עיינ ַא ןעטָארטעגנײרַא ןעבעל

 .טַארייה עטשרע ןייז --- זיא סָאד ןוא ,ןרעוו טנַאמרעד

 ןיא טניואוועג טדימש רַאּפסַאק טָאה 1833 רהָאי םעד טניז

 רהיא טיִמ .ץרוב ןעמָאנ ן'טימ עמַאבעה ַא רענייא ייב ריטרַאוװק
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 ַא רעדָא) רעטכָאט רהיא ןעטלַאהעגפיוא ךיוא ךיז טָאה ןעמַאזוצ
 לעריימ ַא ,דניק ךילצעזעגנוא ןַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,(רעטסעווש
 ןעשיוצ .1815 רהָאי ןיא ןריובעג ,ץרוב סעננַא ןעמָאנ ן'טימ
 יד ןופ ףיולרעפ ןיא ךיז טָאה טדימש טנעדוטס םעד ןוא רהיא
 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,שינעטלעהרעפ ַא ןעדנוברעפ רהָאי עכילטע
 טַאנָאמ עכילטע .1887 רהֶאי ןיא ןעטַארייה רעייז טימ טזָאלעג
 ןיא ןעגיוצעגרעכירַא קלָאפ רָאַּפ עננוי סָאד טָאה הנותח רעד ךָאנ
 רעטעטרַאװרענוא רעד רעבָא ;ךיז רַאפ גנוניואוו רעדנוזעב ַא
 עכילקילג ךיוא רשפא --- עגיהור יד ןעסירעגרעביא לענש טָאה טיוט
 -רָאטשעג יורפ עגנוי ןייז זיא טסוגיױא ןעט29 םעד .גנודניברעפ ---
 -טנע רעהירפדוצ ַא ןופ ,דניק םעד טימ ןעמַאזוצ טעּפניק ןיא ןעב
 .גנודניב

 ףיוא ןעניוצעגניירַא רעדעיו דלַאב טָאה ןמלא רעגנוי רעד
 ןעניואוו ןעבילברעפ זיא רע ואוו ,עמַאנעה רעבלעזרעד וצ ריטרַאווק
 עיראמ טיִמ טארייה רעיינ ןייז זיב ,רהָאי עכילטע עטסקענ יד
 .טדרַאהנעד

 ַא ןיא עלעטש ַא ןעגירק וצ רהעמ גידנעטרַאוװרעד טינ -
 ןעסילשעב טזומעג ךיז טדימש רַאּפסַאק טָאה ,עלוש-סגנוריגער
 -טַאװירּפ ַא ןיא עלעטשירערהעל זיא סע עכלעוו ַא ןעמהענוצנָא
 דיצרע ןוא -רהעל , רעד ןיא עלעטש ַאזַא ןעגָארקעג טָאה רָע .עלוש
 ,סויּפָארג םַאדַאמ רעד ןופ "רעטכעט ערעהעה רַאפ טלַאטשנַא-סגנוה
 ןיא ןוא ,1889 רעבָאטקָא ןעטשרע םעד ןעמוקעגנָא זיא רע ואוו
 ןעטשרע םעד זיב ,רדסכ רהֶאי ףניפ עצנַאנ רערהעל ןעבילברעפ
 .1844 ,רעבָאטקָא

 רעגיהור ס'טדימש רַאּפסַאק ןַאהָאי ןופ ןערהָאי יד טָא ןיא
 סָאד ןרָאװעג גיטייצ ןוא ןעסקַאװעג זיא רערהעל סלַא טייקגיטעהט

 ןָא רעטציא ןופ זיא רעכלעוו ,רעפַאפרעפ רעזנוא ןופ קרעוו-סנעבעל
 וצ רעבָא ידכ .*הוענריטש סלַאמ סלא טנַאקעב זנוא
 קילב ַא ןעפרַאוו וצ גיטיונ זיא ,טכורפ עגיטייצ יד ןעצַאשבָא ןענָאק
 ןעבָאה ןעלצרָאװ יד ןענַאװ ןופ ,הביבס רעד ןוא ןעדָאב םעד ףיוא
 .הקיני רעייז יעגיוצעג

 יא

 -ירָאּפ ןופ ןערהָאי רעגיצרעפ יד ךרוד ןוא רעגיסיירד יד עדנע
 -סייג עסיוועג ַא טכַאמעגכרוד דנַאלשטייד טָאה טרעדנוהרהָאי ןעג

 טעמיזרעווינוא ןיא ןעטנעדוטס יד ךָאנ םהיא ןעבָאה ןעמָאנוצ םעד*
 ןעמָאנ רעד .ןרעטש ןעכיוה ןעכילנחעוועגרעסיוא ןייז ןעגעוו ,ןעבעגעג
 -וירש ןייז סלַא ןעמונעגנָא ןרעג םהיא טָאה רע ןוא סהיא וצ טּפעלקעג טָאה
 זיירק םעד ןיא ןעפורנָא ןיילַא ךיז טגעלפ רע ןעכלעוו טימ ,ןעמָאנ"רעב
 .דנוירפ ענייז ןופ
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 רעד טימ ןעסָאלשעגבָא זייוולייט ךיז טָאה עכלעוו ,עיִצולָאװער עגיט
 .1843 רהֶאי ןופ עיצולָאװער רעלענַאיצוטיטסנָאק-רעשיטילָאּפ
 ןופ ןעבעל ןעשיטילָאּפ ן'פיוא סולפנייא רערענַאיצקַאער ס'לעגעה
 ,ערעטינַאמוה יד ךרוד ןרָאװעג ןעכָארבעג ןזייווכעלסיב זיא דנַאל
 רעקנעד ענױזַא ןופ ןעגנובערטשעב עשיטסילַאיצַאס ןוא עלַארעביל
 רעגינעוו ערעדנַא ןוא סקרַאמ לרַאק ,רעיוב ַָאנורב ,ךַאברעייפ יו
 -יישרעפ ןעפורענסיורַא ןעבָאה עכלעוו ,רעטסייגנ עיירפ עטמהירעב
 .ןעקנַאדעג עלַאקידַאר-םערטסקע טלעקיווטנע ןוא ןעגנוטכיר ענעד
 עקניל-שיטילַאּפ ןוא רעקנעד עלַאקידַאר ןופ ןעּפורג ענעדיישרעפ
 רעגיצרעפ יד ןופ ביֹוהנֶא ןעביילקפיונוצ ךיז ןעגעלפ רעלעטשטפירש
 ערענַאיצולַאװער ןימ ַא -- ?ןעבוטש-ןייוו, עסיוועג ןיא ןערהָאי
 ענעסקַאועגנָא יד ןעריטוקסיד ןוא ןעכערּפשעב וצ ידכ -- ןעבולק
 עּפורג ןייא .טייצ רעייז ןופ ןענַארפ עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ
 ,"עבוטשנייוו , ס'לעּפּפיה ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ עכלעוו ,ענױזַא
 -ייצענסיוא ךיז ןוא טייקטמהירעב עסיוועג ַא ןעברָאוװרע ךיז טָאה
 ."לעפּפיה יב עייר פ יד, ןעמָאו םעד רעטנוא טנעכ

 -עביל יד ןעפערט טנָאקעג ןעמ טָאה זיירק ןעניזָאד םעד ןיא
 עשיטילַאּפ ערעייז ןעצעזטרַאפ ןעגעלפ עכלעוו ,ןעטסילַאנרושז עלַאר
 ןוא רעלעטשטפירש יד ;טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב ןעטַאבעד
 עיירפ יד ןופ םזַאיזוטנע רעייז טּפעשעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטכיד
 ,ןעטנעדוטס עגנוי יד ;ןעשיט יד ייב ןעגנולקעג ןעבָאה סָאװ ,דער
 ןעמ סָאװ ,ןעטײהרַאװ ענױזַא ןרעה טנַאקעג ָאד ןעבָאה עכלעוו
 ךיוא .טנרעלעג טינ רעכיז ץנַאנ טעטיזרעווינוא ןיא ייז טָאה
 רהעמ טימ טריסערעטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןערעציפא ענינייא
 . ארומ ןייק ןעבָאה ןוא דרעפ ןוא רעבייוו רעדייא םינינע עטסנרע
 -ודַאר יײלרעלַא טימ זיירק ןייא ןיא ןעשימ וצ יירפ ךיז טַָאהעג טינ
 -פיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעיורפ עלַאקידַאר ךילדנע ןוא .ןעלַאק
 טינ לעביארעפ ןייק ןעבָאה ןוא ,ןעדַארעמַאק עטוג יו טרהיפעג
 .טרָאװ םענעפָא ןעטגָאזעגסױרַא ןַא רַאפ טַאהעג

 ןָאק רעכוזעב עטמהירעב רהעמ ןוא ערעגיטכיוו יד ןעשיווצ
 םעד ,רעיוב .ָאנור ב ןעטנַאמרעד-ױיוש םעד ןעפורנָא ןעמ
 קיטירק רעיירפ ןייז בעילוצ זיא רעכלעוו ,רעקיטירק-לעביב ןעפרַאש
 טנעצַאד טאווירּפ סלַא עלעטש ןייז ןופ ןרָאװעג טצעזעגרעטנורַא
 ר ַא ג ד } רעדורב ןייז ; (1842 ןיא) ןנָאב ןיא טעטיזרעווינוא ןיא
 קיטירק רעד טיירטש רעד , קרעוו ַא ןופ רעסַאפרעפ םעד ,רעיוב
 טָאה גנוריגער יד ןעכלעוו רַאפ ,"טָאַאטש םעד ןוא עכריק רעד טימ
 ;שינגנעפעג רהֶאי יירד וצ טלייטרוארעפ ןוא טריסעצָארּפ םהיא
 ןעוועג זיא רעכלעו ,להחוב גייודול רעלעטשטפירש םעד
 טיזנעוועגנָא זומ קיטירק יד זַא ,ןהעזוצנייא ,עטשרע יד ןופ רענייא
 םעד ףיוא רָאנ ,טַאַאטש ןופ םרָאפ רענעי רעדָא רעד ףיוא טינ ןרעוו
 ןױש טציא ,ענינייא ְךָאנ ןוא ;טּפיױהרעביא טַאַאטש ןופ םצע
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 יר ךיוא ןענייז גנַאפנֶא ןיא .ןעטַארעטיל עטבַאגעב ענעסעגרעפ
 רימ ןוא ,זיירק םעד ןופ רעכוזעב עגיסיילפ ןעוועג ןעטסילַאיצַאס
 ךירדעירפ ןוא סקרַאמ לרַאק ךיוא עלייוו עצרוק ַא טרָאד ןעפערט
 ןעמענ יר ןענָאמרעד ןעמ ןָאק רעכוזעב עדנעזיירכרוד ןוֿפ .סלעגנע
 -סנַאיצולַאװער ןעטמהירעב םעד א עגור דלָאנרַא ןופ
 הגעווועה גרָאעג רעטכיד

 ןייז ןיא יײקַאמ טביירש --- טגָאזעג לעיפוצ ןייז טינ טעוװ סע,
 רעד טימ זַא ,ןעטּפיוהעב רימ ןעוו --- רענריטש ןופ עיפַארגָאיב
 ,ןעטסירעּפָאלקיצנע עשיזיוצנַארפ יד ןופ טייצ רעד ןופ עמהאנסיוא
 -עגפיונוצ קלָאפ ַא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעווןעטלעז ךיז טָאה
 ,דנעטיירעב ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רענעמ ןופ זיירק ַאזַא ןעפַארט
 ױזַא ןוא לאקידַאר ױזַא ,טנַאסערעטניא ױזַא ,גיטראנעגייא ױזַא
 עיירפ יד, ןופ זיירק רעד יװ ,לייטרוא ןעדעי ןענעוו טרעמיקעבנוא
 ןעטנהעצניינ ןופ ןערהָאי רעגיצרעפ יד ןיא ,ןילרעב ןיא "לעּפּפיה ייב
 ".טרעדנוהרהָאי

 -ַאוצ ךיז טָאה רעכלעוו ,זיירק רעגידריווקרעמ רעגיזָאד רעד,
 ןייז ךרוד זיולב ןערהָאי ענידמרוטש ןהעצ עצנַאג ןעטלַאהעגנעמ
 עפרַאש רַאפ עלוש עטוג ַא ןעוועג זיא ,טפַארק-סגנוהיצנָא רענעגייא
 סע ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעקנעד ןעגידנעקערשיטינ ןוא ןענַאיסוקסיד
 ,ןעלַאפנעמַאזוצ זומ טלַא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא זַא ,ןהעזעגסיוא טָאה
 ןופ רעטומ יד ,קיטירק יד .עיינ סָאד רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ
 רעדייא ,טעטכַאעג רהעמ ןעוועג טינ לָאמנייק זיא ,טירשטרָאפ ןעדעי
 זיא יז ;"עיירפ , יד ןופ רעדעילגטימ יד ייב טייצ רענעי ןיא
 ױזַא רעהירפ לָאמנייק טָאה ןוא רעגנערטש ןעוועג טינ לָאמנייק
 -רַאש רהיא טדנעוועגנָא טָאה יז .טסלָאמַאד יו טנַאװעג טינ לעיפ
 יז ןוא ,ןעפירגעב עטלעצרָאװעגנייא-טסעפ עלַא ףיוא רעסעמ ןעפ
 ",ןעקָארשרעדנוא יווװ ךילרהע ױזַא טקנוּפ ןעוועג זיא

 ַאזַא ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ןוא טייצ רעד טָא ןיא
 ןעסקַאװסױרַא טנָאקעג טָאה ערעפסָאמטַא רעלַאקידַאר-םערטסקע
 רעדעילגטימ עטסעיירטעג יד ןופ רענייא סלַא רעכלעוו ,ןַאמ רעד
 טָאה רע לעיפיוו ,ןעבעגעג רהעמ לעיפוזַא ייז טָאה ,עיירפ יד ןופ
 .ןעמונעג ייז ייב

 יד ןופ זיירק םעד ןיא ןעטָארטעגניירַא זיא רענריטש ןעוו
 רעבָא פרַאד ןעמ ;ןענָאז טינ טמיטשעב ךיז טזָאל ,"עיירפ,
 ףוס םוצ רעדָא ןעטימ ןיא ןייז טזומעג טָאה סָאד זַא ,ןעמהעננָא
 ,סקרַאמ לרַאק טימ טנעקעג טינ ךיז טָאה רע םירָאװ ,1841 רהֶאי ןופ
 ,רהָאי ןעגיבלעזמעד ןופ בִיֹוהנֶא ןיא ןילרעב טזָאלרעפ טָאה רעכלעוו
 :זיירק ןרעגנע םעד וצ טרעהענ ןָא ביֹוהנֶא ןופ רע טָאה סלַאפנעדעי
 רוהטרַא טימ ,רעיוב רעדירב יד טימ טעדניירפעב טוג ןעוועג זיא רע
 ןופ עטסרהעמ יד טימ ןוא ,ערעדנַא ןוא סלעגנע ךירדעירפ ,להוב
 ןענופעג רע טָאה זיורק םעד טא ןיא ,"וד , ףיוא ןעוועג רע זיא ייז
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 ענינייא ףיוא ןוא ,טַאהעג גיטיונ טָאה רע עכלעוו ,טייקגילעזעג יד
 טלהיפעג ךיז טלָאװ רע יוװ ױזַא ,קורדנייא םעד טכַאמעג רע טָאה
 ,טייקגילעזעג רעגיזָאד רעד בעילוצ רהעמ זיירק םעד וצ ןעגיוצעגוצ
 -ניימעג רעגיטסייג רעכילרעניא ןזיא סע רעכלעוו א בעילוצ רעדייא
 -רעפ יד גידמרַאיל ןוא גישיור יוװ .,רעדעילגטימ ענייז טימ טפַאש
 ןעגיוצעגקירוצ ןוא ליטש ױזַא ,ןעוועג ןענייז לעּפּפיה ייב ןעגנולמאז
 ןעטלעז ץנַאג ךיז טגעלפ רָע .ןעטלַאהרעפ רענריטש ךיז טָאה
 לָאמנייק ןיא ןוא ןענַאיסוקסיד עכילטפַאשנעדייל יד ןיא ןעגילייטעב
 -וקסיד יד ןעכלעוו טימ ,ןָאט ןעשיניצ םעד ןיא ןעלַאפעגנײרַא טינ
 טגעלפ גידנעלכיימש ,גיהור .ןעגידנע טפָא ױזַא ךיז ןעגעלפ ןענַאימ
 וצ טייצ ןופ רָאנ ןוא ,זיירק ןעגיכָאק-גיבייא םעד ןיא ןעציז ךיז רע

 רעדָא גנוקרעמעב עדנעפערט ַא ןעפרַאװנײרַא לָאמַא רע טגעלפ טייצ

 -כָאנ טָאה רע יונעג יװ ,ןעזיוועב טָאה סָאװ ,לעטרעוזסַאּפש ַא
 .גנוטלַאהרעטנוא עניימעגלַא יד טגלָאפעג

 טינ לָאמנייק טעמב רעדָא ןעטלעז רענריטש טָאה ךיז ןעגעוו
 טינ ףירגעב ןייק ןעבָאה עכלעוו ,רעכוזעב עטסיימ יד .טדערעג
 םעד ןעטלַאהעג ןעבָאה ,גנוטיידעב רעכילטנעגייא ןייז ןופ טַאהעג
 -ץנַאג ַא רַאפ ןַאמ םענעדיישעב-רהעז ןוא ןעכַאפנייא ,ןעניהור
 רעבירעד זיא רהעמ ָאטסעד .ןעשנעמ ןעניטכיוו-טינ ,ןעגידלושנוא
 קרַאטש ױזַא טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש גנושַאררעביא רעייז ןעוועג
 .קרעוו ןייז ךרוד טייקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא ךיז ףיוא ןעגיוצענ

 ןיא רע עכלעוו טימ ,ןעטייברַא עשירארעטיל עטשרע ענייז
 רעד ןיא ןענעישרע ןענייז ,טייקכילטנעפע רעד ןיא ןעטָארטעגסױרַא
 לרַאק ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג ןיא עבלעוו ,"גנוטייצ רעשינייהר,
 יירד ןעוועג ןענייז סָאד .1842 רהָאי ןיא ,םירבח ענייז ןוא טקרַאמ
 רעטסגיטכיוו ןוא רעטשרע רעד עכלעוו ןופ ,ןעלקיטרַא ערעסערנ
 ,ננוהיצרע רערעזנוא ּפיצנירּפ ערהַאװנוא סָאד , ןעסייהעג טָאה
 טָאה רעטייוצ רעד ;"סומזילַאער ןוא סומזינַאמוה רעד רעדָא
 רעטירד רעד ןוא ,"ןָאיגילער דנוא טסנוק, ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג
 ןופ ןעצציקס רענרעבסגינעק , יד ןופ גנוכערּפשעב ַא ןעוועג זיא
 טיײברַאעגטימ טייצ עצרוק ַא ךיוא טָאה רֶע ."ץנַארקנעזָאר לרַאק
 ,"גנוטייצ עניימעגלַא רעניצּפייל , רעד ןיא טנעדנָאּפסערָאק סלַא
 טָאה ןוא זיוהקָארב ןופ 1827 ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו
 -לַאקידַאר ַא סלַא סולפנייא ןעסיורג ַא רהעז ןעברָאװרע דלאב ךיז
 .ןַאגרָא רעשיטילַאּפ

 ןייא רָאנ רענריטש טָאה ןעגנוטייצ ייווצ יד טָא ןיא ץוחַא
 ןעוועגנ זיא סָאד ןוא ,טפירש רעשידָאירעּפ ַא ןיא טייברַאעגטימ לָאמ
 -סטָאנָאמ רענילרעב יד, טפעה רעניצנייא ןוא רעטשרע רעד ןיא
 .1844 רהֲאי ןיא ןעבעגעגסיורַא טָאה לחוב ניוודול סָאװ ,"טפירש
 -ייצעגנָא טָאה להוב ואוו ,ןעטייז 830 ןופ לעכיב ןעניזָאד םעד ןיא
 -ךָאפ יד ןוא ןעגַאלדנורג יד ןעכוזרעטנוא וצ , םַארגָארּפ ןייז טנעכ
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 ,"אפוג טַאַאטש ןופ ףירגעב םעד ןוא טַאַאטש ם'נופ ןעגנוצעזסיוא

 "ייהעג טָאה רעטשרע רעד .ןעלקיטרַא ייווצ טַאהעג רענריטש טָאה

 טָאה רע ואוו ,"טַאַאטש-סעבעיל םָאפ עגיפיולרָאפ סעגינייא ,, ןעס

 טַאַאטש ןופ םרָאפ עטסנעמָאקלָאפ ןוא עטצעל עגיזָאד יד טריזילַאנַא

 לעקיטרַא רעטייווצ רעד .ןפוא ןעפרַאש ןעכילמיטנעגייא ןייז ףיוא

 יד , ןַאמָאר ןעטנַאקעב ס'עיס ןעגייא ןופ גנוכערּפשעב ַא ןעוועג זיא

 ַא טכַאמעג טייצ רענעי ןיא טָאה רעכלעוו ,"זירַאּפ ןופ ןעירעטסימ

 רָאנ --- ,קרעוו-טסנוק סלַא טינ רעכיז --- ,קורדנייא ןעגידלַאװעג

 -עלע ןעלַאיצַאס ַא ןעגָארטעגניירַא לָאמ ןעטשרע םוצ טָאה רע לייוו

 .רוטַארעטיל רענהעש רעד ןיא טנעמ
 ַא טימ סיוא רענריטש טכַאל עיזנעצער רעגיזָאד רעד ןיא

 "רוב רעד ןופ טעטילַאטנעמיטנעס עשלַאפ יד טָאּפש ןעדנעסייב

 ןופ רערט ַא טימ ,שיטירקָאּפיה ךיז טמהענרעפ עכלעוו ,עיזַאושז

 ןעמהענפיוא רעדעיוװ ןוא עגידניז יד ןרהעקעב וצ ,גיוא ןיא דיילטימ

 טָאה , .טפַאשלעזעג רעד ןופ סמערָא יד ןיא ענעסױטשעגסױרַא יד

 -עגכָאנ לָאמַא ןיוש -- רענריטש טגערפ -- רעבָא ,עטוג ,רהיא

 ךָאנ לֶאז ןעמ ,הטרעוו ךילקריוו עקַאט זיא עטונ סָאד יצ ,טכַאד

 ַא יו רהעמ טשינ ךיוא רשפא טינ סָאד זיא ?ןעבערטש םעד

 -- "9? ננורליבנייא רעייא ןיא רָאנ טבעל עכלעוו ,עיזוליא עטסוּפ
 ןיא טינ תואופר ןעסיג וצ סעבָארּפ ןענייז ןעגנוהימעב עלַא יד טָא
 ןערהיפוצנייא .;רעּפרעק ןעטבעלעגבָא ןַא ןיא רָאנ ,ןעקנַארק ַא
 ."ןרעסעברעפ וצ סָאװ רהעמ ָאטינ זיא סע ואוו ,ןעגנורעסעברעפ
 .טלַא ןוא דעימ רָאנ ,קנַארק טינ זיא -- רע טגָאז -- טייצ רעזנוא,

 רָאנ ,ןיילַא ךיז טינ טרעטַאמ ןוא טינ רהיא טעשטומ רעבירעד

 -- "! ןעברַאטש רהיא טזָאל
 -ַארעטיל עטשרע ןייז ןעסָאלשעגבָא רענריטש טָאה ױזַא טָא

 .ןענעישרע זיא קרעוװ סיורג ןייז רעדייא ,טייקגיטעהט עשיר |

 -ַאזוצ טפָא ךיז רענריטש טָאה "עיירפ , יד ןופ זיירק םעד ןיא

 רעיירפ רהיא ךרוד טָאה עכלעוו ,עמַאד רעגנוי ַא טימ ןעפַארטעגנעמ

 -עמַאק עלַא ןופ גנוטכַא יד ןענואוועג גנוטלַאה רעטסנרע ךיילנוצ ןוא

 | .ט ד ר ַא ה נע ד עיר ַא מ טימ -- ןעדַאר

 (1818 רהְאי ןיא ןריובעג) טדראהנעד עירַאמ עניזָאד יד

 לעטדעטש ַא ןיא עילימַאפ רעדנעבַאהליואוו ַא ןופ טמַאטשעג טָאה

 רעבָא זיא ,גנוהיצרע עטונ ַא ןעגָארקעג טָאה יז .ןירעווש ןעבעל

 עיצַאּפיצנַאמע-ןעיורפ ןופ גנַארד םעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרעפ הירפ

 ןעגעקטנַא ןילרעב ןייק ןערהָאפענקעװַא זיא ןוא טייצ רענעי ןופ

 ןוא ןעלקיווטנע וצ רעטייוו ךיז ידכ ,ןרעטלע ערהיא ןופ ןעליוו םעד

 ייב ןעבָאה סנַאקענ םינ טָאה יז עכלעוו ,ןעטייהיירפ יד ןעסינעג
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 רהָאי םעד טניז טבעלעג יז טָאה ןילרעב ןיא .םייה רעד ןיא רהיא
 רהיא טָאה "עיירפ , עגינייא טימ טפַאשטנַאקעב רהיא ,8
 טָאה יז ואוו ,לעּפּפיה ייב ןירעכוזעב עטּפָא ןַא ןרעוו וצ םרהיפעג
 -םיוא ךיז טָאה ןוא ,סוידרַאהנעד סוירַאמ ןעמַאנוצ םעד ןעגָארטעג
 רחיא ןעשיווצ .טסַאג רעדנַא רעדעי יוװ זָאלגנַאװצ ױזַא טרהיפעג
 ןוא ,טפַאשדניירפ ערעטנעהענ ַא ןעדנוברעפ ךיז טָאה רענריטש ןוא
 ' ,1843 ,רעבָאטקָא ןעטע1 םעד טַארייהעג ןעבָאה ייז

 גנוניואוו ס'נתח םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןיא "עינָאמערעצ, יד
 -נַאקס טסכעה עקַאט רַאפרעד רעבָא ,ךַאפנייא רהעז ןעוועג זיא ןוא
 -ברוד .טפַאשלעזעג רעכילרעגריב רעד ןופ ןעגיוא יד ןיא זעילַאד
 ,תוישעמ עלענַאיצַאזנעס ענעדיישרעפ יד ןופ ןעטקַאפ יד גידנעּפיז
 טיג ,הנותח רעניזָאד רעד ןעגעוו ןעגָארטעגמורַא ךיז ןעבָאה עכלעוו
 -- :ןעטייהלעצנייא עדנעגלָאפ יד רעביא ייקַאמ

 חלג-רעביוא םעד ןופ ןרָאװעגנ טרהיפעגכרוד זיא גנואיורט יד,
 אנורב ןעכלעוו ,ןילרעב ןיא טייקכילנעזרעּפ עטנַאקעב ַא ,טָארַאמ
 ןיא .ןעטכיזנָא ערעיירפ ענייז בעילוצ ןעבילקעגסיוא טָאה רעיוב
 תודע עלעיציפָא יד ןוא טסעג יד ןעבילקענפיונוצ ךיז ןעבָאה רעמיצ
 ניוודול ןוא רעיוב ָאנורב ףיוא ןעלַאפעגסיוא ןזיא אדבוע יד ---
 ַא טכַאמעג גידעכָאװ ץנַאג עלייוורעד ךיז ןעבָאה עכלעוו -- לחוב
 רעד ןעוו .ייברעד ןעקנורטעג סעּפע ךיוא אמתסמ ןוא ליטרעק
 ןוא טייז ַא ןָא ןעטרָאק יד טקורעגבָא ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא חלג
 -ארטוצ ןייז ןָאטוצנָא ןע'להוב טדערעגנייא םיוק הימ סיורג טימ
 -עּפשרעפ לעסיבַא ךיז טָאה הלכ יד .לעקער ןעכילגעטלַא םענעג
 ,לעדיילק ךַאפנייא ןַא ןיא ןָאטעגנָא ןעמוקעגניירַא זיא יז ןעוו .טגיס
 רהעז ןעוװעג טָארַאמ ןיא ,גנוצוּפעב עלעינָאמערעצ םוש ןהֶא
 ןיא לעביב ַא ןעטיירגוצוצ ןעסעגנרעפ וליפא טָאה ןעמ .טניוטשרע
 טסעג יד ןעבָאה ,חשרד ןייז ןעביוהעגנָא טָאה סָארַאמ ןעוו .זיוה
 וצ גידנעמוק .רעטסנעפ יד ךרוד טקוקעגסױרַא דלודעגנוא םימ
 ,טלעטשענסױרַא ךיז טָאה ,ןענניר יד ןָאטנָא ןופ עינָאמערעצ רעד
 טינ ךיוא ןעלקיטרַא עגיטיונ ענױזַא ןעגעוו וליפא טָאה רענייק זַא
 ,ןענָאז ערעדנַא) רעיוב ָאנורב טָאה טייהנעגעלרעפ ןיא .טכַארטעג
 טקירטשעג ןייז ענעשעק ןופ ןעמונעגסױרַא (ןיילַא רענריטש זַא
 ,ןעשָארג רֶאַּפ יד טנידעלעגסיוא גיטכיזרָאפ טָאה ,עלעטייבידלעג
 -נַאלרעד ןוא ךעלגניר ענעשעמ ייווצ יד עלעטייב ןופ ןעמונעגבָארַא
 טקנוּפ ןעלעוו יז , זַא ,טקרעמעב רע טָאה ,רענידערּפ םעד ייז גידנעג
 יו ,עהע יד ןעטלַאהנעמַאזוצ ןענָאק ,רעסעכ ְךָאנ רעדָא ,םונ ױזַא
 ".ענעדלָאנ

 ךיז טָאה הרבח יד ןוא ןעננַאגעגקעװַא ךיילג זיא טָארַאמ,
 ..."ןעטייל ייב יו רָאג הדועס רעד רַאפ ןעמונענ

 רערהעל סלַא טייקניטעהט ןייז ןופ עטצעל יד ,ןערהָאי יד סָא
 -- טררַאהנעד עירָאמ סימ ןעבעל-עהע ןייז ןופ עטשרע יד ןוא
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 ןרעוו טכַאוטעב ןעגעמ -- 1845 זיבצ 2 ןופ רהעפעגנוא .ה .ד

 גידנעייז טינ .ןעבעל ס'רענוריטש ןופ ןערהָאי עטסעב יד סלַא

 גונעג טַאהעג רע טָאה ,עלוש-רעטכעט רער ןיא ןעמונרעפ לעיפוצ

 םייצ רעד ייב זיא סָאװ ,קרעווסנעבעל ןייז ןעגידנערעפ וצ טייֵצ

 טַארייהרעפ ךילקילג ןעוועג זיא ר/ .גיטרַאפ טעמבכ ןעוועג ןיוש

 וצ : םעמדיוועג זיא ךוב ןייז) טבעילעג טָאה רע עכלעוו ,יורפ ַא וצ

 ןופ זיירק ַא טַאהעג טָאה רֶע .("טדרַאהנעד עירַאמ ןעכבעיל ןיימ,

 ןייז ןיא ןרָאװעג טגייצרעביא רהעמ ץלַא ןענייז עכלעוו ,דניירפ

 ןוא .טעטכַאעג רהעז םהַאנסיױא ןהֶא םהיא ןעבָאה ןוא גנוטיידעב

 ,ןעבעל ןייז ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ ,טציא רע טָאה םעד םעלַא וצ

 ענינייא טָאה עכלעוו ,טדרַאהנעד עירַאמ ןעד .דלעג -- טַאהעג

 א ןעמוקעב טַאהעג טָאה ,רעטָאפ רהיא ןערָאלרעּפ רעהירפ רהָאי

 ךיז םָאה ןעטייצ ענעי ןיא סָאװ ,רעלָאט דנעזיוט ןהעצ ןופ השורי

 .ןעגעמרעפ ןעשביה ץנַאנ ַא רַאפ טנעכערעג סע

* 

 טײרּפשרעּפאטייצ עטצעל יד ךיז טָאה "עיירפ, יד ןופ זיירק ןיא

 סָאװ ,קרעוו ןעסיורג ַא ףיוא טײברַא רענריטש סקַאמ זַא ,גנַאלק א

 ענייז ןופ בעוועג ןעכילמיטנענייא ןעצנַאג םעד ןעמהענמורַא, טעוו

 טשינרָאג םעד ןעגעוו טמיטשעב טָאה רעבָא רענייק ."ןעקנַאדעג

 םינ םענייק טימ טײברַא ןייז ןעגעוו טָאה רענריטש .טסואוועג

 גידנעגייצנָא ,ןעקרעמעב לָאמַא טנעלפ רע סָאװ רעסיוא ,טדערעג

 ענינייא ."ךיא, ןייז ןעטלַאהעב טגעיל ןעטרָאד זַא ,טלוּפ ןייז ףיוא

 עטכַארטעגסױא ןַא, רַאפ ךַאז עצנַאג יד ןעטלַאהעג ןיוש ןעבָאה

 יד ןיא ,טלעװ רעד רַאפ ןענעישרע גנילצולּפ זיא סע זיב ,"השעמ

 רעד, :לעטיט םעד רעטנוא ,1844 ,רעבמעווָאנ ןופ געט עטשרע

 | ."םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא

 זעטמהירעב םעד ייב גיצּפייל ןיא טקורדעג ןעוועג זיא ךוב סָאד

 עטסיימ יד ןעבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,דנַאגױװ ָאטטָא רענעלרעפ

 זיא רוזנעצ יד .טייצ רענעי ןופ קרעװ עלַאקידַאר עטסגיטכיוו ןוא

 רעליב םגה ןוא ; עגנערטש ַא רהעז ןעוועג ןַאד ןעסקַאז ןיא ךיוא

 שינביולרע יד ןעגירק טפרַאדעג טינ ןעבָאה ןעגיוב גיצנַאװצ רעביא

 וצ טכַאמ יד טַאהעג רעבָא יז טָאה ,ןעקורד ן'רַאּפ רוזנעצ רעד ןופ

 םינ רהיא זיא סָאװ ,ךוב סעדעי ןעריקסיפנָאק ןוא ןעקירדרעטנוא

 יד .ןרָאװעג טקורדעגנָא זיא סע יװ םעדכָאנ ,ןעלעפעג ןעוועג

 זַא ,ןעבָאה וצ ארומ דנורג גונעג טַאהעג ןעבָאה עכלעוו ,רענעלרעפ

 רעביא טגילקעג ךיז;ןעבָאה ,ןרעוו טקירדרעטנוא דלַאב טעוװ ךוב סָאד

 -סיוא רעד ןופ לייט ַא סנעטסנינעוו ןעװעטַאר וצ ידכ ,רוזנעצ רעד

 ןיא טקישעגניירַא ןעבָאה ייז תעב טנעמָאמ ןעבלעזמעד ןיא .עבַאג

 ,עבַאנסיױא רעד ןופ רַאלּפמעזקע-טכילפ םעד עיצקעריד-רוזנעצ רעד
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 טיירג רעכיב יד טימ ןענעוו ענעדָאלעגנָא טַָאהעג ןיוש ייז ןעבָאה
 םעד טכַארבעג טָאה חילש רעד רָאנ יו ןוא ,ןעסַאג עטסקעג יד ןיא
 רעלדנעהכוב ןייא ןופ ןעניולפעג ןעגעוו יד ןענייז ,ןייש-גנַאפמע
 יד ןעוו זַא ידכ ,רעכיב יד טרעפילעגבָא לענש ןוא ןרעדנַא םוצ
 לָאז ,ךוב ן'פיוא טסעיַא ןַא ןעגעלפיורַא ןייז בשימ ךיז טעוו רוזנעצ
 .ןעריקסיפנָאק וצ סָאװ לעיפ ןעביילב טינ רעגעלרעפ יד ייב

 טריקסיפנַאק ךיילנ עקַאט ,ךיז טהעטשרעפ ,זיא ךוב סָאד
 רע ןַא ןעלַאֿפעגניירַא זיא רוזנעצ רעד ןופ דנעה יר ןיא ןוא ,ןרָאװעג
 םעד ךרור זיא םעדכָאנ רעבָא געט עכילטע .ןערַאלּפמעזקע 280 ןופ
 ןעמונעגרעטנורַא רעדעיו טסערַא רעד ןרעניא סעד םוירעטסינימ
 וצ "דרוסנַאדצ , זיא ךוב סָאד זַא ,גנורעלקרע רעד טימ ,ןרָאװעג
 רעגיזָאר רעד ןופ גנוריוויטַאמ עגידנעטשלאפ יד .ךילרהעפעג ןייז
 ;ןרָאװעג טכילטנעפערעפ טינ לָאמנייק זיא גנוניימ רערַאברעדנָאז
 -רעטנוא עכלעוו ,רוזנעצ יד זַא ,ןעקרעמעב וצ גונעג רָאנ זיא סע
 -םערג רעד טימ "ץכַאביירש , עטסכילדעשנוא סָאד לָאמטּפָא טקירד
 "עטסכילרהעפעג , ןוא עטסלַאקידַאר סָאד טָאה ,טייקננערטש רעט
 קנַארפ םוטעמוא ןערילוקריצ וצ טביולרע דָארג ןעטייצ עלַא ןופ ךוב
 ! יירפ ןוא

 עניימעגלַא ןַא ןעפורענסיױרַא יטָאה ךוב ם'נופ גנוניישרע יד
 עלַאקידַאר טימ טריסערעטניא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עלַא .עיצַאסנעס
 .ןעזעל םהיא טּפַאכעג ךיז ןעבָאה ,דנענוי יד לעיצעּפס ןוא ,ןעקנַאדעג
 רָאנ טָאה יז יו ,ןעדיישרעפ ױזַא ןעוועג זיא עמהַאנּפיוא יד רעבָא
 ןופ ןעביולבא טנָאקעג טינ ךיז ןעבָאה עגינייא תעב .ןייז טנַאקעג
 רעיינ ַא ןופ טירטניירַא ןַא םהיא ןופ טרַאוװרעד ןעבָאה ןוא ךוב םעד
 טכארבעגפיוא טסכעה ןעוועג ערעדנַא ןענייז ,ןעקנעד ןופ עכַאּפע
 -סיוא ןיא ייז ייב םירָאװ ; "ןיזנוא , ןעכילרהעפעג ַאזַא ןענעקטנַא
 -דנורג יד , ןעלסיירט וצ ױזַא ןעגַאװ ןָאק ןיזנוא רָאנ זַא ,ןעמוקעג
 עכלעוו ,יד ."ןעבעל ןעלַאיצַאס ןוא ןעלַארָאמ ןעצנַאנ ןופ ןעלייז
 טמהענ סע יױזַא יו ,ןעפיירנעב טנַאקעג טינ טּפיוהרעביא ןעבָאה
 -רעטנוא ןעלעוו רָאנ ןוא ןעריקיטירק וצ הזעה יד ןעשנעמ ַא ייב ךיז
 ןוא לַארָאמ ,טכילפ ,טכער יו ןעפירגעב עניבייא עכלעזַא ןעבָארג
 רעבָא ;לעוװייט ַא רַאפ טושּפ ןעטלַאהעג םהיא ןעבָאה ,.וו .זַא
 -לַאהעג טינ וליפא ןעפירגעב עגיזָאד יד ןעבָאה עכלעוו ;ענעי ךיוא
 רַאפ דנורג ןעניטיונ םעד סלַא רהעמ טשינ רָאנ ,עגיבייא רַאפ ןעט
 יו גידנעהעז ,ןרָאװעג טרעטיצרעד ןענייז ,ןעבעלנעמַאזוצ רעזנוא
 ןעבָאה ןוא ,סיפ ערעייז רעטנוא ןופ טדניוושרעפ ןעדָאב רעד
 ,ייז טימ טלעיּפשעג רָאנ ךיז טָאה רעסַאפרעמ רעד זַא ,ןעסָאלשעב
 עטשרע יִד .טסנרע ןיא ןעניימ סע לָאז רע ןייז טינ ןָאק סע זַא
 ןָאק טכעלש יוזַא ,ןיינ :טכַארטעג ךיז ןעבָאה ערעדנַא יד ! ןייז ןָאק שנעמ רעד לעוװוייט ַא רַאפ סָאװ ,טהעז :ןעירשעג ןעבָאה
 .זנוא טימ סַאּפש רָאנ רע טכַאמ סָאד ; ןייז טינ שנעמ ןייק
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 ילָאּפ יד .םהיא ןופ טלעקָאשעגבָא ךיז ןעבָאה ןעלַארעביל יד

 -םייווצ ןָאק שנעמ רעגיטפנינרעפ רעכלעוו : טכַאלעג ןעבָאה רעקיט

 טעטכינרעפ טינ ןָאק סָאװ ,"גנונדרַא, יד זיא טַאַאטש רעד זַא ,ןעל

 סָאד ,, ןעמָאנ רעד םינּפה ,טפמישעג ןעבָאה עלַאיצַאס יד -- ? ןרעוו

 ןענייז ענַאמוה יד .ןעפָארטעג ךילצרעמש ייז טָאה "טפַאשרעּפעלש

 םעד, םיובעגפיוא ךיז ןעבָאה ייז :; ןרָאװעג גיהורנוא טסנרע ןיא

 רע ןיא ָאד ןוא ,ךילנהע-טָאג ױזַא ןוא יינ ,ןהעש ױזַא "ןעשנעמ

 ! ךעלקיטש ףיוא ןעכארבוצ קרעווטסנוק רעייז טָאה ןוא ןעמוקעג

 טָאה ("קיטירק רעטולָאסבַא, רעד ןופ גנוטכיר יד) קיטירק יד ןוא

 רע סָאװ ,סָאד רַאפ ןייז לחומ טנָאקעג טינ טייז רהיא ןופ םהיא

 .ןעבילבעג זיא יז גילעטשרעטניה יו ןעזיוועגפיוא רהיא טָאה

 ךיז ןעבָאה "עיירפ, יד ןעשיווצ ךיוא זַא ,ךיז טהעטשרעפ סע

 -רעד ןוא ,קרעװ ןייז ןעגעוו ןעגנוניימ ענעריישרעפ טקירדעגסיוא

 גידנערעהרעד ,גנושַאררעביא עניײמעגלַא ןַא טשרעהעג טָאה טּפױה

 .גיניזפרַאש ןוא ףעיט ױזַא ןעדער ייז ןעשיווצ ןעטסליטש םעד

 יד וצ גיטליגכיילג ץנַאג ןעבילבעג ךילריטַאנ זיא ןיילַא רענריטש

 טָאה רע לױאװבַא ,ןעשנעמ עגימורַא יד ןופ ןעגנוניימ ענעדיישרעפ

 .םעד ןופ "ןעטייקגידריווקרעמ , יד וצ טנעכערעג ךיז ןָא טציא ןופ

 ןעקוקוצנָא לעּפּפיה וצ ןעמוק רעטציא ןעגעלפ ןעשנעמ ןוא ,זיירק

 רעד ןיא זיא רע, זַא ,ןעגייצרעביא וצ ךיז ןוא "ןעגיצנייא , םעד

 טלעטשעגסיױרַא ךיז טָאה רע יו ,טכעלש ױזַא טינ רָאנ טייקכילקריוו

 ."ךוב ןייז ןיא
 וצ הטרעוו ןענייז ךוב ס'רענריטש ףיוא ןעקיטירק עלַא ןופ

 יירד ןופ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ערעגיטכיוו יירד יד ןענָאמרעד

 םעד ןופ ,םזילַארעביל ןעשיטירק םעד ןופ :ןעטייז ענעדיישרעפ

 ןעטשרע םעד רַאַפ .ןיילַא ךַאברעייפ גיוודול ןופ ןוא םזילַאיצַאס

 רעשיטירק ַא ןוא רעציפָא ןַא) ַאגיל ע צ ס ןעמונעגנָא ךיז טָאה

 רעגיצנייא רעד, לעקיטרַא ןַא ןיא (רדח ס'רעיוב ָאנורב ןופ לַארעביל

 עשטיידדרָאנ יד ןופ טפעהיץרַאמ םעד ןיא "םוטנעגייא ןייז ןוא

 ןעטפירש ענייז ןיא וליפא טָאה ןיילַא רעיוב ָאנורב ."רעטעלב

 םזילַאיצָאס םעד רַאפ .טנַָאמרעד טינ ןעמָאנ ס'רענריטש לָאמנייק

 ,ןעטייז 28 ןופ רושָארב ןיילק ַא ןיא ססעה סעזָאמ טרעפטנעעג טָאה

 טניימעג טָאה סָאװ --- "ןעּפָאזָאליפ עטצעל יד , לעטיט םעד רעטנוא

 -נייא, םעד רענריטש סקַאמ ןוא "ןעמַאזנייא , םעד רעיוב אנורב

 עסיורג ַא ןעמונרעטנוא ןעבָאה סלעגנע ןוא סקרַאמ ךיוא ."ןעניצ

 טלַאועג טָאה סָאװ ,ךוב ס'רענריטש ףיוא רעפטנע סלַא טייברַא

 זיא סע ;"עלוש ןעש'לענעה רעד רעפיולסיוא יד ןענעג, : ןעסייה

 קירוצ גנַאל טינ ָאד זיב טכילטנעפערעפ-טינ ןעבילבעג רעבָא

 ענייז ןיא טקורדענבָא טָאה ןייטשנרעב דרַאוװדע ןעוו ,(1903---4)

 ןעבילבענ ןענייז סָאװ ,םיבתכ יד "סומזילַאיצַאס סעד עטנעמוקָאד ,

 אחרוא בגא ,רעכלעוו ןיא ,טײברַא עגיזָאד יד .טיוט 'סלעגנע ךָאנ
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 -עישרע זיא ,ןעמונעג לייטנַא ךיוא טָאה ססעה סעזָאמ ,טקרעמעב
 ,(סקַאמ טקנַאס) "סקַאמ עגילייה רעד, לעטיט םעד רעטנוא ןענ

 ףיא רעפטנע ןעצרוק ןייז טכילטנעפערעפ טָאה ךַאברעייפ
 -לעטרעיפ ס'דנַאגיוװ, ןופ דנַאב ןעטייווצ םעד ןיא ךוב ס'רענריטש
 קרעוו סָאד ןעזעלעג טָאה רֶע .1848 רהָאֹי םעד ןופ "טפירשרהָאי
 רע טָאה 1844 רֶהֶאי ףוס ןיוש ןוא ןענעישרע זיא סע יװ ךיילג
 לַאינעג ןוא ךיירטסיינ טסכעה ַא זיא סע, : רעדורב ןייז וצ ןעבירשעג
 ןיא סע רָאנ ,םזיִאנע ןופ טײהרַאװ יד ךיז רַאפ טָאה ןוא ,קרעוו
 ןייז .טלעטשעגקעװוַא גיטכיר:טינ ןוא גיטייזנייא ,שירטנעצסקע
 ,רימ ןעגעקטנַא .ה .ד ,עיגָאלָאּפָארטנַא רעד ןעגעקטנַא קימעלַאּפ
 םהיא ביג ךיא .ןיזטכייל רעדָא דנַאטשרעּפנוא םענייר ףיוא טהור
 רע .טינ ףימ רע טפערט םצע םעד ןיא : סנייא ףיוא זיב טכער
 -עטשטפירש רעטסעיירפ ןוא רעטסלַאינעג רעד ןענעווטסעדנופ זיא
 ,"טנרעלעג ןענעק בָאה ךיא ןעכלעוו ,רעל

 ןיא ןעמַאזוצ רעקיטירק יירד עלַא טרעפטנעעג טָאה רענריטש

 דנאב ןעטירד םעד ןיא ,ןעטייז 980 םורַא ןופ לעקיטרַא ןרעגנעל ןייא

 לעטיט םעד רעטנוא ,1849 ,"טפירשרהָאילעטרעיפ , ס'דנַאגיוװ ןופ

 ,רעטעּפש רֶהָאי ייווצ עיונעג ,ןַאד ."ןעטנעזנעצער ס'רענריטש,

 טקורדעגבָא רעדעיוו ,דרַאװדע .ג םינָאדועסּפ םעד רעטנוא ,רע טָאה

 -ורק ַא ףיוא ,"ןענָאגיּפע , טפירש עיינ ס'רנַאגיװ ןיא ,רעפטנע ןַא

 ןעמָאנ ן'רעטנוא רעשיפ ָאנוק ןופ ןעבירשעג ,קרעװ ןייז רעביא קיט
 טעמכ ןַאד ףיז ןענָאה רעבָא טימרעד .,"ןעטסיפָאס ענרעדָאמ יד,

 ןיא ךוב סָאד ןוא ,קרעוװ םעד ןענעוו ןענַאיסוקסיד עלַא טגידנעעג

 -רעפ ךיוא ןענייז סע יװ ,ןרָאװעג ןעסעגרעפ לענש ךָאנרעד דלַאב

 עכלעוו ,קנַאדעג ןעלַאקידַאר םעד ןופ רענערט יד ןרָאװעג ןעסעג
 .ןערהָאי רע40 יד ןיא לעמוט ַאזַא טכַאמעג ןעבָאה

 רהָאיײסנָאיצולַאוװער םוצ ןעמוקעג זיא סע רעטנעהענ סָאװ ןעד
 ןעגנונפָאה ערעייז טיובעג ןעגנוטכיר עלַא ןעבָאה רחעמ ץלַא ,8
 סע יװ רעבָא .ןעגַארפ עלַא ןופ גנוזעל רעמַאזדלַאװעג רעד ףיוא
 ,ןעפַאו יד ןופ שיורעג רעגידמרַאיל רעד ןרָאװעג ליטש רָאנ זיא
 רעהירפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעמיטש יד ןרָאװעג טמוטשרעפ ךיוא ןענייז
 זיא סע ןוא ןרָאװעג ליטש זיא סע .רעטנומ ױזַא ןרעה טזָאלעג ךיז
 .רעטעּפש טייצ עגנַאל ַא רַאפ ליטש ןעבילבעג

 ןרענ ןעבעל ס'רענריטש ןָא ךיוא טניוה ןָא טייצ רעד ןופ
 ןעבעל ןייז ןופ רהָאי ןהעצ עטצעל ןוא עטסקענ יד .בָארַא-גראב
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 ןוא טייקנעסעגרעפ ,טייקרעטיב ןוא גננושיוטנע טימ לופ ןענייז

 .דנעלע

 טינ ךילרעניא ןיא טדרַאהנעד עירַאמ טימ ןעבעלדעהע ןייז
 ןייק .ךילרעסיוא ןהעזעגסיוא טָאה סע יװ ,ףילקילג ױזַא ןעוועג
 ןיא ,טײברַא עניטסייג ס'רענריטש  .טַאהעג טינ ייז ןעבָאה רעדניק
 עכילמיטנעגייא יד ןוא ,ןעגילייטעב טנָאקעג טינ ךיז טָאה יז רעכלעוו
 ,ןעזעוו ןעצנַאג ןייז טריזירעטקַארַאכ טָאה סָאװ ,גנוטלַאהקירוצ
 .ננונידעירפעב עטפָאהעג יר ןעבעגעג טינ יורפ רעגנוי רעד ןעבָאה
 ַא רהעמ ,, ןעוועג ןעבעל רעייז זיא ,רעטרעוו ענענייא ערהיא טיול
 ךיוא ,"ןעבעל-עהע ןַא רעדייא ,זיוה ןעבלעזמעד ןיא ןעבעלנעמַאזוצ
 .לענש ןעביוהעגנָא תובס ענעדיישרעפ ךרוד טָאה ןענעמרעפ רעייז

 וצ ןעגנואווצעג טלהיפעג ךיז טָאה רענריטש ןוא ,ןעדניוושרעפ וצ
 עלעיפ) .הנויח ףיוא ןעבעג םהיא לָאז סָאוװ ,גנוגיטפעשעב ַא ןעכוז
 רעד ףיוא ןיא עכלעוו ,טדרַאהנעד עירַאמ טָאה רעטעּפש ןערהָאי
 -רעטיב טימ טגָאזעג ,המשנ עשילױטַאק עמורפ ַא ןרָאװעג רעטלע
 ןעטייברַא וצ ליופ ןוא ץלָאטש וצ, ןעוועג זיא רענריטש זַא ,טייק
 טעוװ גנוגידלושעב רעניזָאד רעד ןופ טייקשלַאפ יד .."רהיא רַאפ
 (.ןעטקַאפ עדנעגלָאפ יד ןופ ןעזײװסױרַא ךיז

 -עגנָא ךָאנ רע טָאה ןעטַארייה ןייז ְךֶאֹנ רהָאי עטשרע סָאה
 יז טָאה רֶע .עלוש-רעטכעט רעד ןיא עלעטש-רערהעל יד ןעטלַאה
 רע לייוו ,ךוב ןייז ןופ ןעניישרע ן'רַאפ ץרוק ןעבעגענפיוא טשרע
 עלַאקידַאר טסכעה ענייז ןופ גנוכילטנעפערעפ יד זַא ,טסואוועג טָאה
 -וצנֶא יז םהיא רַאפ ךילגעמנוא ןעכַאמ ייס יו ייס טעוװ ןעקנַאדעג

 -יטפעשעב עיינ ַא ןעכוז ןעמונעג רע טָאה םעדכָאנ ךיילג .,ןעטלַאה
 -סיוא ,דנַאגיװ ָאטטָא רעגעלרעפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טָאה ןוא גנוג

 יד גנוצעזרעביא רעשטייד ַא ןיא ןעבענוצסורַא ןַאלּפ ַא טייברַאעג
 1849 ןיא ןיוש .ןעמָאנַאקעדלַאנָאיצַאנ עשילגנע ןוא עשיזיוצנַארפ
 ןַאשז ןופ גנוצעזרעביא רעד ףיוא ןעטײברַא ןעביוהעגנָא רע טָאה
 -יטילָאּפ ןעשיטקַארּפ רעד ךובדנַאה , ןעטמהירעב ס'יעס טסיטּפַאב
 רעיפ ןיא רעטעּפש רהָאי ַא ןענעישרע זיא סָאװ ,"עימָאנָאקע ןעש
 ס'הטימס םַאדַא טצעזרעביא רע טָאה םעדכָאנ ךיילנ .רעדנעב
 יד ןוא ןעזעוו סָאד רעביא ןעגנוכוזרעטנוא יד , קרעוו ןעטמהירעב
 ןיא ןענעישרע ךיוא זיא סָאװ ,"סמוטכיײרדלַאנָאיצַאנ סעד ןעכַאזרוא

 ייוצ עניזָאד יד .,184/ רהָאי ןיא רעטצעל רעד ,רעדנעב רעיפ

 ןענייז סָאװ עטסעב יד רַאפ טנייה ךָאנ ךיז ןענעכער ןעגנוצעזרעביא
 : .ןַארַאפ

 רערעווש ןוא רעסיורג רעגיזָאד רעד ןופ רעבָא גלָאפרע רעד
 רענריטש ןוא ,רעכַאװש ץנַאנ ַא ןעוועג גנַאּפנָא ןיא זיא טײברַא
 קרעוו ייווצ עגיזָאד יר ןופ עבַאנסױרַא רעד ןיא יו רהעמ ךיז טָאה
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 ןייז ןופ זַא ,ןהעזנייא דלַאב טזומעג טָאה רֶע .טגילייטעב טינ

 רעבירעד טָאה ןוא ,ןעכַאמ ןענָאק טינ ןעבעל ןייק רע טעוו רעדעפ
 רעדנַא ץנַאג ַא ףיוא הנויח ןופ לַאװק ןעטרעכיזעג-רהעמ א טנוזעג
 סָאד זיא רשפא ןוא -- ןַאלּפ ַא ןעלַאפעגנייא םהיא זיא סע .טיבעג
 ןופ טפעשענ ַא ןעכַאמ וצ -- עעריא ס'טדרַאהנעד עירָאמ ןעוועג
 ןיא .טדָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעדנוק וצ ךלימ ןעלעטשוצ

 רעפרעד ענימורַא יד ןופ םירעיוּפ ענלעצנייא ןענעלפ ןערהָאי ענעי

 ןופ טּפעלשעג ךעלעגעוו עניילק ףיוא טדָאטש ןיא ךלימ יד ןעגנערב

 -טנע וצ קנַאדעג רעמורק ןייק ןעוועג טינ רָאג זיא סע ןוא ;טניה
 ןילרעב יו טדָאטש ַאזַא ןופ גנוגרָאזעב-ךלימ עכילגעט יד ןעלקיוו
 יד טלָאוװ רעכלעוו ,בַאטשסַאמ ןעסיורג ןעטרירטנעצנַאק ַא ףיוא
 .טיפָארּפ ןעשביה ץנַאנ ַא ןעבענ טנָאקעג רעמהענרעטנוא עניטכיר
 רערהעלדלוש ַא םענייא ףתוש ַא רַאפ ןעמונעגוצ טָאה רענריטש -

 ןוא (סרעיוב יד ןופ בורק רעדָא דניירפ ַא) ףלהָאר ןעמָאנ ן'טימ
 טכַאמעג ןעבָאה ייֵז .טיײברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןעבָאה עדייב
 ,רעפרעד עגימורַא יד ןייא רעטכעּפ ןוא רעמרעפ טימ ןעננודניברעפ
 ןעטלַאה וצ ואוו רעלעק ןעסיורג ַא טימ ָארויב ַא טנעפעעג ןעבָאה
 ןערהיפוצרעדנַאנופ רענעגעוו עלעיצעּפס טיובעג ןעבָאה ,ךלימ יד
 ךיז ןעגרָאזעב וצ -- ןעסעגרעפ ייז ןעבָאה ךַאז ןייא רָאנ ,ךלימ יד
 טזומעגנ גָאט ןעדעי טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןעדנוק טימ
 עצרוק ַא ןוא ,קָאטשניר ןיא ךלימ ענערָאװעג-רעיױז יד ןעסיגסיױרַא
 .טפעשענ סָאד ןעבענפיוא ןעצנַאנניא רעטעּפש טייצ

 ,רעטסנעפ ןיא טּפַאלקעגנָא רָאנ רעהירפ טָאה עכלעוו ,טיונ יד
 ,טפעשעגךליס םעד ןופ טסולרעפ-דלעג םעד ךָאנ ,טציא זיא
 ריהט ןיא טלַאטשעג רעכילרעדיוש רעצנַאנ רהיא ןיא ןענַאטשעג
 ןרָאװעג ןענייז יורפ ןייז ןוא םהיא ןעשיווצ ןעגנוהיצעב יד .זיוה ןופ
 רעדָא ,ךורבסיוא ןַא וצ ןעמוקעג זיא סע זיב ,טנַאּפשעג רהעמ ץלַא
 -וקעג טינ ייז ןעשיווצ זיא "ענעצס , ןייק וצ יו ױזַא --- רעניטכיר
 1847 גנַאפנָא .טדיישוצ ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,ךורבכָא ןַא ֹוצ --- ןעמ
 ןערהָאפעגקעװַא זיא ןוא טזָאלרעפ טדרַאהנעד עירַאמ םהיא טָאד
 עשטייד סלַא טבעלעג רהָאי ענינייא טָאה יז ואוו ,ןָאדנָאל ןייק
 -ניא יז טָאה (88 רעדָא 1852 רהָאי ןיא) רעטעּפש .ןירערהעל
 טרעדנַאװעגסיױא דניירפ עמיטניא ערהיא ןופ עכילטע טימ םענייא
 ןרובלעמ ןיא ;ןעקילג עיינ ןעכוז וצ ןעטרָאד ,עילַארטסיױוא ןייק
 ןהעטשוצסיוא טָאהעג יז טָאה ,טלעטשעגבָא ךיז טָאה יז אוו ,רעבָא
 סע יו ידכ ,יױרפ-שַאו ַא ןרעוו טזומענ טָאה יז .טיונ עטסערנ יד
 טַאהעג הנותח ךָאנרעד טָאה ןוא ,ןעבעל סָאד ןעטלַאהרעד וצ זיא
 ַא ןרָאװעג יז זיא עילַארטסיױא ןיא .רעטײברַא ןעטסָארּפ ַא טימ
 ַא ןענָארקעג יז טָאה (1870 םורא) רעטעּפש ..ןיקילָאטַאק עמורפ
 ךָאנ טרהעקענקירוצ ךיז טָאה ןוא רעטסעווש ַא ערהיא ןופ השורי
 טיײברַא רעד טימס ןעבענענבָא שיטאנַאפ ךיז טָאה יז ואוו ,ןָאדנָאל
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 ןופ טָאה יז .ןעביולג ןעשילױטַאק ןעגילייה םעד ןעטיײרּפשרעּפ ןופ
 ןוא ,ןעקנעדעג ןוא ןרעה טלָאװעג םינ ןעבעל ןענידרעהירפ רהיא
 ןעבעג וצ םהיא השקכב ס'ייקַאמ םגַאזטנע טסעפ גירנעטש טָאה
 -רָאטשעג ויא יִז ,ןעבעל ס'רענריטש ןעגעוו ןעטפנוקסיוא עגינייא
 .רהָאי 84 ןופ הנקז ַא ,1902 ןיא ןעב

 א

 ענירמרוטש יד ןילרעב ןיא טקורעגנָא ךיז ןעבָאה לייוורעד
 ןענעלפ "עיירפ,, יד ואוו ,לעּפּפיה ייב עיצולָאוװער רעד ןופ געט
 נעט-סנָאיצולָאװער יד ןיא טָאה ,ןעפערטנעמאזוצ ץלַא ךָאנ ךיז
 ןעננערב ןוא ןעמוק ןעגעלפ ןעשנעמ .לעסעק ַא ןיא יו טכָאקעג

 "רעד ןעבָאה ענינייא ,רעצעלּפ-ספּפמַאק יד ןופ ןעטכירכַאנ עיינ

 ןענירשעג טָאה ןעמ .ןעטַאהטנעדלעה שנעגייא ערעייז ןופ טלהעצ
 -נעדייל יד ןיא טכַארברעפ טכענ ןוא געט עצנַאג ןוא ,טמרַאילעג ןוא
 טבעלעג טציא טָאה רעכלעוו ,רענריטש .,ןעטַאבעד עטסכילטפַאש

 ,לעּפּפיה וצ ןעמוקניירַא לָאמטפָא ךָאנ טנעלפ ,טמאזנייארעפ רהעז
 ןופ געטיץרעמ יד ןיא רע טָאה ,סנעטסגינעוו ,ךילרעסיוא רעבָא
 "ונענ טינ לייטנַא ןייק ,ללכב גנוגעוועב רעצנַאנ רעד ןיא יוו ,8
 טייצ עטצעל יד םסָאה רע סָאװ ,ןעבעל ןעליטש ןייז ןיא .ןעמ

 רַאֿפ גנוטיידעב רעדנוזעב ןייק 1848 רהֶאי סָאד טָאה ,טרהיפעג

 ,טאהעג טינ םהיא

 ,טשינרָאג טימ טזָאלענסױא ךיז סָאה גנונעוועב ענידמרוטש יד

 זיירק ס'לעּפּפיה ןיא ןעגנוניישרע שעיינ יד ןופ ןעננוכערּפשעב יד

 ןוא ,רעכוזעכ עיירטעג ערעטלע יד ייב הטומ םעד ןענָאלשענבָא טָאה

 ןעבָאה "עיירפ, יד .ןעמוק וצ טרעהעגפיוא זייווכעלסיב ןעבָאה ייז

 וצ טרעהענפיוא ןעצנַאנניא דלַאב ןוא ןעזעלפיוא ןעכיוהעגנָא ךיז

 םייצ עיינ ַא ..רעביארָאפ ןעװענ זיא טייצ רעייז ..ןעריטסיזקע

 וצ ,ץלַא רעכלעוו ןיא ,ןעמוקעגנָא זיא עיצקַאער רענירעיורט ןופ

 -סעפ עלַא ןוא ןרָאװעג טרעטשרעצ זיא ,טבערטשענ ןעבָאה ייז סָאװ
 רעייז זַא ,טניימעג ןעבָאה ייז סָאװ ,טסייג ןעטלא ם'נופ ןעגנוט

 -םיוא רעדעיוװ טציא ןענייז ,טעטכינרעפ ןיוש טָאה קיטירק עפרַאש

 .ןעמרָאֿפ עטלַא ערעייז ןיא ןרָאװענ טלעטשענ

 ןעטַאוטענסױרַא לָאמנייא ךָאנ 1882 רהֶאי ןיא זיא רענריטש
 ןייז ןענַאוטענ טָאה סָאװ ,קרעוו ַא טימ טייקכילטנעפע רעד ןיא

 ייווצ ןיא "ןָאיצקַאער רעד עטכישענ יד, ןַעוועֶג זיא סָאד .ןעמָאנ

 -רעפ ןופ ןעננולדנַאהַכָא ןוא ןעלקיטרַא ןופ ננולמַאז ַא -- רעדנעב
 -ענפיונוצ ןוא ןעבילקענסיוא טָאה רע ענלעוו ,רעכיירש ענעדייש
 טייברַאענסױא ךיוא טָאה רע .ןעננוטיילנייא עניסַאּפ ךרוד ןעדנוב
 רעלעזרעווינוא ןימ ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,קרעוװ ַא רָאפ ןַאלּפ ַא
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 ןעניפעג טנַאקעג טינ רעבָא טָאה רע ; עטרתעלעג ןופ ןָאקיסקעל
 -רעטנוא ַאזַא ןיא םהיא טימ ןהעגניירַא לָאז סָאװ ,רעגעלרעפ ןייק
 עגיזָאד יד .ןעבעגפיוא טזומעג ןַאלּפ םעד טָאה רע ןוא ,גנומהענ
 ,טייברַא עשירָארעטיל עטצעל ןייז ןעבילבעג ָאזלַא זיא גנולמַאז

 טייצ עיינ יד .טרעהעג טינ ןעמָאנ ןייז ןיוש ךיז טָאה רחעמ
 ךיוא ןעכַאז ערעדנַא לעיפױזַא טימ םענייאניא טָאה 1848 ךָאנ
 ,טיוט ןעוועג ןיוש רע זיא שירָארעטיל -- ןעסעגרעפ םהיא .ןָא

 ץלַא רעטייוו סָאװ ןענייז ןעדנעטשמוא עלעירעטַאמ ענייז
 ןעבעל ןעמירָא ןַא ףיוא טנעידרעפ םיוק טָאה רע .ןרָאװעג רעגרע
 בוחילעב ַא ןעװעג זיא ןוא רענָאיסימָאק רעדָא רעלקעמ סִלַא
 רַאפ ןעוועג ,טנייש סע יװ ,זיא 1883 רהָאי רעד .,ּפָאק ן'רעביא
 ףילקערש ןוא ןעבעל םוצ ןעלטימ ןהָא ,רעטסרעווש רעד םהיא
 ןעטייב טזומעג דנַאנַאכָאנ רע טָאה ,ןערָאטידערק ענייז ןופ טקירדעג
 ןעסעזעג רהָאי םעד ןיא לָאמ ייווצ רַאגָאז זיא ןוא ,ריטרַאװק ןייז
 סָאװטע ענַאל ןייז רהָאי ןעטסקענ םעד זיא ְךָאד .טסערַא-דלוש ןיא
 ןעפיוקרעפ וצ ןעכעגעגנייא םהיא ךיז טָאה סע ןעד ,ןרָאװעג רעסעב
 ןיא סָאװ ,זױה ַא -- רעטומ רעד ןופ השורי עטעטראװרעד ןייז
 טָאה רע ."םלוק ןיא ,ןַאמ ןעטייווצ םעד ןופ ןעבילבענ רחיא
 ,רעלָאט דנעזיוט ןופ ךרע ןַא גנולהָאצנייא עטשרע סלַא ןעמוקעב
 תובוח עדנעגנירד יד ןעלהָאצבָא ףיוא טקעלקענ םהיא טָאה סָאװ
 .רהָאי רָאּפ עטסקענ יד ןפוא ןעמירָא ןייז ףיוא ןעבעלוצכרוד ןוא

 ןייא ףיוא ןעניואוו ןעבילבעג ןיוש רע זיא ןָא טייצ רעד ןופ
 ,םייוו הנמלא רעסיוװעג ַא ייב ,עסַארטשיּפיליּפ ןיא ,ריטרַאוװק

 רהָאי םעד רַאפ ךָאנ .טבעלעגרעבירַא םתיא טָאה רעטומ ס'רענויטש"

 "סקיפ עעדיא ַא ,תעגושמ רעטכוול ַא ףווא ןרָאװעג קנַארק וז זוא 95

 ןאוו ,לָאטיּפס עטירַאש רענילרעב ןיא ןעמוקעגנָא זוא ןוא ,גנודלובנווא

 טָאה עטירַאש יד ןעוו .בלַאה ַא ןוא רהָאֹי ַא רעביא ןעבילברעפ זוא יז

 -נוירַא רהוא ןעמ טָאה ,עקנַארק ערַאבלווהנוא סלַא טקושעגפיורַא רהוא

 רעביא טבעלעגבָא טָאה יז ואוו ,טלַאטשנַאנעריא-טַאװירּפ ַא ןיא ןעבעגעג

 ןעכיוה םעד ןיא ,1889 ,ץרעמ ןיא ןעברָאטשעג ןוא וז .,רהָאו גוצנאווצ

 רעגיצנויא רהיא ןעוועג זיא רענריטש יוו יוזַא --- .רהָאי 81 ןופ רעטלַא

 -נעל לעיפ ןעבעל לָאז יז ,ןעטרַאװרעד וצ ןעוועג טינ ןיא סע ןוא שרוי

 ןרעכיזרעפ לָאז רע יאנתב ,זיוה םעד ףיוא הנוק ַא ןעגירקעג רע טָאה ,רעג

 -עגנווא ןעגירקעג טָאה רע סָאװ ,עמוס רעגיבלעזרעד ףיוא ןעבעל ןייז

 "וורעפ סָאד לָאז ,רעהירפ ןעברַאטש טעוװ רע בווא לַאפ ןיא ןוא ,טלהָאצ

 סע טָאה ּווזַא ןוא .זיוה םעד ןוֿפ רעפיוק םעד וצ ןרעהעג דלעגיסגנורעכ

 .טרוסַאּפ ךילקריוו
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 זיב ,רעטומ ענענייא ןַא יוװ ,םהיא ףיוא טסַאּפעגפױא טָאה עכלעוו
 .ןעבעל ןייז ןופ גָאט ןעטצעל םוצ

 ,יַאמ ןעטע3 םעד .טעטרַאװרענוא ןעמוקעג זיא טיוט רעד

 לָאז סע) זלַאה ן'פיוא ריוושעג ַא טכַאמעג םהיא ךיז טָאה ,6

 טָאה עכלעוו ,(געילפ ַא ןופ סיב ןעגיטפיג ַא ןופ ןעמוקעג ןעבָאה

 ןעט25 םעד ןעברָאטשעג זיא רע ןוא ,גנוטפיגרעפ-טולב טכאזרוארעפ

 ןוא רהֶאי 49 ןופ רעטלַא ןיא ,סדנעבא רהוא 6 םוא ,1886 ,ינוי

 ,טַאנָאמ 8

 ןיא ןעננַאגעגרעביא ןענייז ןעטפירש ענעבילבעגרעביא ענייז
 ןוא טייקמירָא ןיא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,להוב גיוודול ןופ ץיזעב
 םהיא טָאה ןעמ ןעוו ,1880 רֶהָאְי םעד םורַא זיב טייקנעגיוצעגקירוצ
 ןעמַאזוצ .שיטביירש ןייז ייב ןעטיוט ַא ןענופעג ןעגראמהירפ ןייא
 ענעבילבעג ס'רענריטש ךיוא ןענייז ןעטפירש ענענייא ענייז טימ
 טעטכינרעפ גנַאל ןיוש רעכיז ןוא ןרָאלרעּפ ןעגנַאנעג ןעטפירש
 ףימייא ףיוא ןרָאװעג

 .מ .א ,ו
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 טנעיל סָאװ ,"םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד, ךונ סָאד

 ןייא יו רהעמ ןיא קרעוו גידריווקרעמ ַא זיא ,רעזעל ן'רַאפ ָאד

 1844 ןיא .עטכישעג עגידריווקרעמ א סע טָאה סנעטשרע .ןיז

 טפור סָאװ ,רעסַאפרעפ ןעטנַאקעבנוא-טעמכ ַא ןופ ךוב ַא טניישרע
 ןופ רעקנעד עטסלַאקידַאר יד ןעשיווצ לעמוט ןענידלַאװעג ַא סױרַא

 -ירנעגנָא ךיז ןעלהיפ עלַא ;םהיא ןעגעוו ןעדער עלַא .טייצ ןייז

 רענייק :ןעריקיטירק םהיא ךיז ןעמהענ עלַא ;םהיא ןופ ןעפ

 בא טינ טגָאלש רענייק ,דנורג ן'זיב טינ םהיא טהעגרעד רעבָא

 סָאד ןוא ןעגיוושטנע עלַא ןרעוו דלַאב ןוא ,זילַאנַא ןעפרַאש ןייז

 -לַאװ רענינעוו רעדָא רהעמ רהָאי גיצפופ .ןעסענרעפ טרעוו ךוכ

 ןעקעטָאילביב יד ןופ ביוטש םעד ןיא ךוב סָאד ױזַא טָא ךיז טרענ

 -סטכישעג ַא רעדָא רעקנעד רענלעצנייא ַא ץוח ַא ,רענייק ןוא
 טרעוו לָאמ ןייא טימ .טינ ןעמאנ ןייז וליפא טנַאמרעד ,רעביירש

 טינ גאלרעפ ס'מַאלקער .ךוב םעד ןיא סערעטניא ַא טקעוװרעד

 -נעזיוט יד ןיא טיירּפשרעפ טרעוו סע ןוא עבַאגסיוא עגיליב ַא סיױרַא

 עלַא ןיא טעמכ ךוב םעד ןופ ןעגנוצעזרעביא סױרַא ןעמוק סע .רעד

 -מיס ןוא עסיורג עגינייא ןעניישרע סע .ןעכַארּפש עשיאעּפָארייא

 ,ףוב םעד רעביא עטרהעלעג עטנַאקעב ןופ ןעגנולדנַאהבָא עשיטַאּפ
 ,ץרוק .ןעטפירש עשידָאירעּפ יד ןיא ןעלקיטרַא ערערהעמ ץוח ַא
 תיחת ןענַאטשעגפיוא זיא "םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד,

 .םיתמה

 -עב ךוב ם'ןופ טייקגיצנייא ןוא טייקגידריווקרעמ עטייווצ יד

 -פיוא יד זיא סיזעהט ןייז .אפוג טלַאהניא ןייז ןיא עקַאט טהעטש

 גיניזפרַאש יו רעבָא ;םזיִאנע םעד ןופ גנודנירגעב ןוא גנורעלק

 זיא ,קרעוו םעד ןיא טנידייטרעפ ןייז טינ לָאז עעדיא עניזָאד יד

 -עדנַא עלעיפ ןופ גנונידייטרעפ יד רעדייא נידריווקרעמ רהעמ טינ יז
 -ריווקרעמ טּפיוה יד ,ןעּפיצנירּפ עניטייזנייא רעבָא עניטכיר ער

 -נעעומ .תוסרוקיּפא עטרעהרענוא ןייז זיא טייקגיד

 ,סנעביולג ,רעטעג וצ טעטכענקרעפ ןעווענ ןעשנעמ ןענייז ןערהָאי עד

 יא ,ןעבעל ס'נעשנעמ םעד רעביא טריגער ןעֶבָאה עכלעוו ,תונומא
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 ןעבָאה שינרעטַאמ ןוא הימ טימ .ןעלדנַאװ ןוא ןעלדנַאה ןייז רעב
 עשיסרוקיּפַא ײלרעלַא ןעגָאלשעגכרוד תורוד יד ןופ ףיולרעפ ןיא ךיז

 רעטענ יד ןופ גנוטסעפ ןייא ןעכָארבענכרוד ןעבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג

 רעדעיװ, טָאה קנַאדעג רעלַאקידַאר רעד זיב ,רערעדנַא רעד ךָאנ

 ןעטסכעה םוצ ןעכיוהרעד םהיא ןוא ןעשנעמ םעד ןענופעגסיוא
 סערגָארּפ ןעשיסרוקיּפַא םעד ןופ והטפיוא רעטסערנ רעד ."ןעזעוו

 יד ןופ טייקניטכיוו יד ןעוועג ?טבמ טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא
 רעטסכעה רעד וצ ןעביוהעגפיוא טָאה ןוא םוקמל םרָא ןיב ן'תוכייש

 -לעזענ יד ,טייהשנעמ יד .וריבחל םדִא ןיב ן'תוכייש יד הגרדמ
 יד ,ןעסערעטניא ענייז ןוא קלאפ סָאד ,לַארָאמ רהיא ןוא טפַאש

 יד ,טייהכיילג יד ,טייהיירפ יד ,רשוי ןוא טכער ןופ ןעפירנעב
 -עג טיובעגפיוא ןענייז סמערוט עטסעפ יד טָא --- עבעיליױעשנעמ
 -ידַאר רעד .סנעביולג ןוא רעטעג יד ןופ תוברוח יד ףיוא ןרָאװ

 ןופ תלוסּפ יד ןרעטייל וצ לָאמטּפָא טגַאװעג טָאה קנַאדעג רעלַאק

 ,סעיצוטיטסניא-טפַאשלעזעג יד ןעריקיטירק וצ ,וריבחל םדָא ןיב

 -יזיטַארקָאמעד רעכילדנירג ,לַארָאמ עטרעטלערעפ יד ןרעטפולכרוד

 םעד ףיוא דנַאה ַא ןעגעלפיורַא רעבָא --- ןעבעליסקלָאפ סָאד ןעד

 -ייה יד ןייז לטבמ ,ז'תוכייש עגילייה-ךילשנעמ עגיזָאד יד ןופ םצע
 -נייק טָאה סָאד ,אפונ ןעלַאעדיא-וריבחל םדֶא ןיב יד ןופ טייקניל

 ! רענריטש יװ טגַאװעג טינ ױזַא רענייק לָאמ

 .רענריטש סיוא טיירש "! טכעלש רימ סָאװ ,טונ רימ סָאװ;

 ןייק רימ רַאפ טָאה יילרעדייב .טכעלש טינ ,טוג טינ ןיב ךיא,

 -כערעג יד ,טעטינַאמוה יד ,טייהיירפ יד ,טייהראוו יד .טינ ןיז

 טימ סיוא .ןענעיד ייז לָאז ךיא רָאנ ןעליוו .וו .זַא ,א טייקגיט

 ןוא ואוו -- '!טשינרָאג ָאטינ רימ רַאפ זיא רימ רעביא !ייז

 םהיא רַאפ ,רוטַארעטיל רעכילשנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעוו

 -ױזַא ןענָאװצסױרַא טגַאװעג זיא סע רעו טָאה ,םהיא ְּךָאנ רעדָא

 רעטסלַאקידַאר רעד ?ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא עמערטסקע עג

 םעד וצ טייז ןייא ןופ טכיירגעג טָאה טלעוו רעטלַא רעד ןופ קנַאדעג

 -סעּפ םעד וצ טייז רעדנַא רעד ןופ ןוא ,רוקיּפע ןופ םזינָאדעה

 סרוקיּפַא רעסיורנ רעגיצנייא רעד .תלהק ןופ "?בה לכה , ןעשיטסימ

 ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,עשצטעינ ךירדעירפ --- ן'רענריטש ךָאנ

 טלעוו יד טנַאמרעד ןעהטרעוו עלַא ןופ גנוצַאשרעביא רעטגַאװעג

 -- גנובעלפיוארעדעיוו ןייז וצ ןענָארטעגייב ןוא ן'רענריטש ןָא
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 טימ עכַאװש יד ןופ לַארָאמ יד דרע רעד ןופ ןעגיליטרעפ וצ טכוז

 םעד ןעלעטשוצפיוא טרָא רעייז ףיוא ידכ ,םענייאניא עכַאװש יד

 -רַאטש םעד ןופ לַארָאמ רעד טימ ,ןעשנעמ רעביוא םעד ,ןעקרַאטש

 םעד -- זנוא רַאפ ?אעדיא םעיינ ַא ףיוא טלעטש רע ןוא  ,ןעק |

 םעד רַאֿפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ,גנוטכינרעפ-טסבלעז ןופ לַאעדיא

 זיא רענריטש .םירוציה ריחב ן'תמא םעד ,ןעשנעמרעניוא ןעגיזָאד

 -נאגרעפ רעד רַאפ טינ ,ּפָאק ןייז טינ טגיוב סָאװ, רעגיצנייא רעד

 לַארָאמ רעדעי ןיא טנעקייל סָאװ ; טפנוקוצ רעד רַאפ טינ ,טייהנעג

 טינ ןליפַא טריזילַאעדיא סָאװ ;לַאעדיא ןעדעי טשינוצ טכַאמ ןוא

 ןָאק רע סָאװ טוהט שנעמ רעדעי , לייוו ,ןיילַא טסיָאנע ן'תמא םעד
 ."זיא רע יוװ שרעדנַא ןייז טינ ןָאק ןוא

 רַאפ ךיוא ךיז טנעכער "םוטנענייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד,

 טימ טעטכינרעפ רע סָאװ טימרעד ,םזיכרַאנַא ןופ רעקיסַאלק ַא
 5לבב יוװ ,ץעזעג ןוא טַאַאטש ןופ טלַאװעג יד קיטירק רעפרַאש ןייז
 -רַאנַא רעד .,םענלעצנייא םעד רעביא טפַאשרעה ןופ םרָאפ עדעי
 ענידלערעּפ יד גידנעננילש ןעקיווק ךיז טעוװ סָאװ ,רעבָא טסיכ

 ןעביוהנָא ךיז דלַאב טעוװ ,רעקיטירק ןעניניזפעיט םעד ןופ רעטרעוו

 סרוקיּפַא רעטסערג רעד סָאװ ,לעבעווש ןוא ךעּפ םעד טימ ןעקיטש

 -יטסיכרַאנַא םעד ,לַאעדיא ןעדעי ףיוא סיוא טסיג ןעטייצ עלַא ןופ
 ,רעּפרעק רעד טסיה קל א פ , .ןעסָאלשענסױא טינ ןעש

 -רעפ רעדנעשרע ה רענעי ןופ טסייג רעד טסייה ט ַא ַא טש

 טנָאז -- .טקירדרעטנוא ןָא גיבייא ןופ ךימ טָאה עכלעוו ,ןָאז

 ַא ןייז טסלָאז וד :ןעגָאז ייז :טרָאפ טצעז רע ןוא .,רענריטש

 ַא ייז ןערימַאלקָארּפ טימרעד רעבָא .שנעמ רעיירפ ַא ,רעצנַאג
 .טייהיירפ ןופ לַאעדיא ַא ,טולָאסבַא םעיינ ַא ,ןָאיגיל ער עיינ

 טימ טייהנעדעירפוצנוא רעד ןיא טהעטשעב עזעיגילער סָאד םירָאוו

 א ןעלעטשפיוא םעד ןיא .ה ,ד ,ןעשנעמ ןעגיטרעוונעגעג םעד

 ןיא ,ןעבערטש ףרַאד ןעמ רעכלעוו וצ ,"ט י י ה נ ע מ ַא ק ? ַא
 ןעסקַאװסיױא ךָאנ ןענָאק ױזַא א  .?ַאעדיא ַא ןעיובפיוא

 םוטנעטסירק סָאד יו טקנוּפ ,טייהיירפ ןופ |} ע ר ע ג ָא י סי מ

 ףךיז ןָאק טייהיירפ יד ;ןעבילג ןופ ןערענָאיסימ ןעפַאשענ טָאה

 ןופ ןוא עדניימעג עיינ א סלַא ,ךריק יד יוװ ,ןעריאוטיטסנָאק ָךָאנ

 ".אדנאנַאּפָארּפ , עגיבלעזיד ןעביירטנָא סיױרַא רחיא

 ,ףירנעב ןעכילטפאשלעזעג ןייֵק ךרוד טינ טזָאל רענריטש
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 "ירק ןופ רעסעמ ןעפרַאש ןייז ןָא טינ טדנעוו רע ןעכלעוו ףיוא
 .א םוטנעגייא ,טייהיירפ ,ץעזעג ,טכילפ טכער ,טַאַאטש :קיט

 טיײקטעקַאנ רעייז ןיא טלעטשעגסױרַא ןוא טרעדילגעצ ןרעוו .וװ .זַא
 -ןעגטנער ַא יו ףרוד טגנירד זילַאנַא ןייז .טײקגיזָאלסטלַאהניא ןוא
 טגנערב ןוא ןעפירגעב עגיזָאד יד ןופ יוברעביא ןעקיד םעד ?הַארטש
 דנורג ןיא טגעיל סָאװ ,ןעביולגרעבָא םעד ןופ דליב-ןעטָאש ַא סױרַא

 -גידנעווטיונ ןוא הטרעוו רעייז ןעגעוו ןעגנוגייצרעביא ערעזנוא ןופ
 -טעג -- ץנעסע-טניווק רעייז ייז ןופ סױרַא טריליטסעד רע .טייק
 :ףיוא םהיא טזייל ןוא --- טייקגילייה ,טייקכילטסירק ,שייקכביל

 .רע ..."םהיא ןופ רוטּפ טרעוו ןוא םינּפה םחל םעד טרהעצרעפ , רע
 ײזינַאיט סיי ר ק וצ קעווצ םעד טָאה טַאאטש רעד, זַא ,טניפענ
 רעד ןופ ּפיצנירּפ םעד עגונ זיא סָאװ ,ץלַא , ."קלָאפ סָאד ן| ע ר

 -יל יי ה ףיוא טלעטש רֶע , ."טַאַאטש ןופ ךַאז יד זיא ,לַארָאמ
 טָאה ףָארטש , ." גי ? יי ה ןיא ץעזעג סָאד, .,"ןעטכילפ עג
 סעּפע ןופ גנוצעלרעפ רעד רַאפ שינעמוקבָא ןַא סלַא ןיז ַא רָאנ
 ."ףירנגעב ר ע כיל ט סי ר ק ַא זיא טייהייררפ, .'סעגילייה

 -נענייא ס ע גי ל יי ה טייטעב ןיז ןעכילרעגריב ןיא םוטנעגייא,

 ."םוט

 -ַאווער יירד יד רעסעמ ן'רעטנוא ךיוא טנעל רעסַאפרעפ רעד
 ןעלַאיצַאס ,ןעשיטילָאּפ םעד ,טייצ ןייז ןופ ןעננוטכיר ערענָאיצול

 ,טסייג רענילייה רעד יו טזייוועב ןוא ,םזילַארעביל םענַאמוה ןוא

 -עב וצ ןעקעטש ןעבילבעג ייז ןיא זיא ,טסנעּפשעג רעד ,חור רעד

 רעשיטילַאּפ רעד  .םענלעצנייא םעד ןעטכענקרעפ ןוא ןעגניווצ

 ןעררַאה יד ןעשיווצ טייהכיילננוא יד טפַאשעגבָא טָאה םזילַארעביל

 :ז ָא 5 נ ע ר ר ַא ח ןעשנעמ יד טכַאמעג טָאה רע ,רענעיד יד ןוא

 טסנעּפשעג םעד ןיא ןרָאװעגנ טלעדנַאװרעפ רעבָא זיא ררַאה רעד

 -ענבא טָאה םזילַארעביל רעלַאיצַאס רעד .טַאַאטש רעדָא ץעזענ

 -ייא סָאד : ךייר ןוא םירָא ןופ ,ץיזעב ןופ טייהכיילגנוא יד טפַאש

 ןוא םענלעצנייא םעד ןופ ןרָאװעג ןעניוצענבא זיא רעבָא םוטנעג

 -פעזעג רעשיטסנעּפשעג רעד ןופ דנעה יד ןיא ןרָאװעג ןעבעגעגרעביא

 ,ןָאלטָאנ ןעשנעמ יד טכַאמ םזילַארעביל רענַאמוה רעד  .טפַאש

 טרעוו ,םענלעצנייא ם'ןופ טָאג םעד טַאטשנא רעבָא ; שיטסיאעטַא

 .טקארטסבא ןיא ש נ ע מ ר ע ד ,ןעמעלַא ןופ טָאג רעד ןעביוהרעד

 רעד יו ױזַא, :ןרָאװעג ןעטיִבעגמוא טשינרָאג םצע ןיא זיא סֶע
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 רעד רעדעיוװ ךיז טזייוועב ,טַאַאטש סלַא ףיוא רעדעיוו טבעל ררַאה
 ןיא רעביא טהעג ץיזעב רעד יוװ ױזַא ; ןַאטרעטנוא סלַא רענעיד
 יינ סָאד ןופ ןעריובעג גרָאז יד טרעוו ,םוטנעגייא-סטפַאשלעזעג

  םִלַא לייטרוארָאפ ַא טרעוװו טָאג רעד יו ױזַא ןוא ;טײברַא סלַא
 רעד ןיא ןעביולג רעד -- ןעביולג רעיינ ַא ףיוא טהעטש ,שנעמ
 ,"טייהיירפ ןיא רעדָא טייחשנעמ

 ,סָאמ יד ןעּפַאכוצרעבירַא טגיינעג עבטב זיא סרוקיּפא רעד
 ןוא ןעצלַאזרעביא וצ ,טייז רעדנַא רעד ףיוא ןעביירטרעביא וצ

 ?סעלעיפ ךוב םעד טָא ןיא רימ ןעניפעג ױזַא ןוא ; ןרעפעפרעביא

 רעד ךרוד ןרעטיצפיוא זנוא טכַאמ סָאװ ,זנוא טריקַאש סָאװ
 -רעדנוא רעוויטימירּפ ןוא קורדסיוא ןופ םרָאֿפ רעלַאסקַאדַארַאּפ
 רעקלעפ יד ןופ גנאגרעטנוא רעד  .גנולדנַאהעב ןופ טייקנעקָארש

 סאו ,, ."גנאנפיוא םוצ ןעדַאלנייא ך י מ טעװ טייהשנעמ רעד ןוא

 ,גילייה זיא סָאװ ,ץלַא, "? ?לכ ןופ ןייזליואוו סָאד ךימ טרעמיק

 ;טלַאװעג טימ ןעמהענ ןָאק ךיא סָאװ, ."טייק ַא ,דנַאב ַא זיא
 טימ ןעמהענ טינ ןָאק ךיא סָאװ ןוא ,טלַאװעג טימ ךיא םהענ

 טינ לי ךיא , ."טכער ןייק טינ ךיא בָאה ףיורער ףיוא ,טלַאװעג

 רָאנ ?יוו ךיא ; ןעשנעמ ןופ טייהכיילג יד טינ ליוװ ,טייהיירפ יד
 ןוא .םוטנעגייא ןיימ רַאפ ןעכַאמ ייז ליוו ,ייז רעביא טכַאמ ןי י מ
 ןופ וליפַא טשינ ריס ךיא גאזטנע ...ןַאד ,טינ רימ סע טגנילעג

 ."טיוט ןוא ןעבעל רעביא טכאמ רער

 עליואוו ץנַאנ ךיוא םיסרוקיּפַא עזייב יד ןענייז רעבָא םצע ןיא

 ןליפַא .,"עטונ, ענעפורעגנָא ױזַא יד רעדייא רעגרע טינ ,ןעשנעמ

 טינ טרעמיק םהיא זַא ,טיירש רעכלעוו ,טסיָאגע רעמערטסקע רעד

 -עגייא ןייז ןופ ןעכירקסיורַא טינ ךיוא ןָאק ,?לכ ןופ ןייזליואוו סָאד

 השורי עטלַא ,עטלַא ןַא ןייא טסילש טיוה ןייז ןוא ;טיוה רענ
 לָאמטּפָא םהיא ןענעוװעב עכלעוו ,ןעלהיפעג עשיטסיאורטלַא ןופ

 *לעוו ,רענריטש .?לכ ןופ ןייזליואוו םעד בילוצ ןייז וצ תיממ ךיז

 זיא טיט , :סיוא טיירש ןוא טלעוו עצנַאג יד ףיוא טפייפ רעכ

 -עגעגקעװַא ןעגעווטסעדנופ טלָאװ ,"! ךיא לָאז ןעבעל ,קלָאפ סָאד
 רע ...ןעפייפ ןייז ֹוצ ןרעהוצ רָאנ ךיז לָאז ןעמ ,ןעבעל ןייז ןעב

 ןיימ ,ןעבעל ןיימ ןעלעטשנייא ןרעדנַא םעד רַאפ ןָאק ךיא , :טגָאז

 -רעפ ןיימ ןעמאזוצ ךָאד טלעטש סָאד .טייהיירפ ןיימ ,ןייזליואוו
 ןייז ןוא קילנ ןייז טימ ןייז וצ היחמ ךיז ,קילג ןיימ ןוא ןעגינג
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 טינ -- ןעשנעמ יד ךיוא בעיל ךיא, :רעטייוו ןוא ,"ןעגינגרעפ

 טימ ייז בעיל ךיא רעבָא .םענייא ןעדעי רָאנ ,ענלעצנייא זיולב

 עבעיל יד ?ייוו ,ייז בעיל ךיא ;םזיִאנע ןופ ןייזטסואוועב םעד

 רַאמ } ךילריטַאנ זיא סע לייוו ,בעיל ךיא ;ךילקילג ך י מ טכַאמ

 ."ךימ טגידעירפעב סע ?ייוו ,ןעבעיל וצ רימ

 ןרטלַא רעד טינ ךיוא טגָאז ,ןעמונעג דנורג ןיא ,שרעדנַא לעיפ

 -ריט ַא ג זיא סע זַא יו ,רהעמ טינ ךיוא טעטּפיוהעב רָע .טסיא

 ךיז זיא שנעמ ַא ןַא ,ןרעדנַא םעד ןעבעיל וצ ןעשנעמ ן'רַאפ ףיל

 םהיא טכַאמ סע ןוא ןענינגרעפ ןוא קילנ סנרעדנַא םעד טימ היחמ

 :ּפָארט םעד ןעלעטש ןיא רָאנ זיא קוליח רעד .ךילקילג ןייֵלַא

 ךימ טכַאמ עבעיל יד ?ייוו ,ייז בעיל ךיא , ,טגָאז טסיָאגע רעד

 יר לייו ,ייז בעיל ךיא, ,טגָאז טסיאורטלַא רעד ; "ךילקילג

 ןיא ףיילג טקעמשרעד רענריטש ."ךילקילג ךימ טכַאמ עבעיֿכ

 ,לַאעריא ַא ,טייקגילייה ַא "עבעיל , טרָאװ םענעכָארטשרעטנוא םער

 םעד רעטנוא רעבירעד רע טכיירטש ,ט ָא ב ע ג ַא ךילגלָאפ ןוא

 -טָאּפַארק רעכלעוו ףיוא --- עיציזָאּפ עכילטפַאשנעסיוו יד ."ךימ,

 טפרַאוװרעּפ -- לַארָאמ עשיטסיכרַאנַא יד טעדנירגעב ,לשמל ,ןיק

 ןוא גנורעלקרעד-"ודצב ורכש ןתמ,, עגיניזטסואוועכ יד ןעצנַאגניא

 יּםיוהעב רָאנ ,ףיס םעד טינ ,עבעיל יד טינ ,רעטנוא טינ טביירטש

 ןיא סע לייוו ,טינ שרעדנַא ןָאק ךיא ?ייוו ,ייז בעיל ךיא :טעט

 ,בעירט ןעגיניזטסואוועבנוא ַא ךרוד ןעבעיל וצ רימ רַאפ ךילריטַאנ

 .טקניטסניא ןעלַאיצַאס םענעריובעגטימ ןיימ ןופ טמַאטש סָאװ

 ןעטָארסױא ןוא ןעצעגנ עלַא ןעכערברעצ וצ רעפייא ןייז ןיא

 יד ןופ טייקגיטכיוו יד רענריטש טצעשרעטנוא ,ןעטייקגילייה עלַא

 רעד .טירשטרָאפ ןעכילשנעמ ן'ראפ ןעלַאעדיא עטגילייהרעפ

 סלַא עקַאט םהיא געמ ךיז רַאפ ןוא ןַא טירשטרָאפ רעכילשנעמ

 ןיימ זַא ,ןעסעגרעפ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ ; ןערהַא טינ רָאג טסיָאגע

 דעגלַא םעד ןופ בָא ?עיפ רהעז טגנעה רענלעצנייא סלַא טירשטרָאפ

 ,סקַא יד סיוועג זיא גנוטּפיוהעביטסבלעז .טירשטרַאֿפ םעניימ

 -נעגייא יד ,סערנָארּפ ןופ דָאר רעד ךיז טהערד סע רעכלעוו םורַא

 םער ןעהערד פָאװ ,ןעטפערק עגיצנייא יד טינ רעבָא ןענייז ןעצונ

 יָאה רשוי ןוא טייקגיטכערעג ןופ ,עבעיל ןופ ןעויטָאמ יד ;  דָאר

 .ןעבעל ןעכילטּפַאשלעזעג ןופ גנונעוועב רעד ןיא קלח ןעסיורג א ןעב

 ןָאק ךיא סָאװ, ןוא ץלַא וצ טגיטכערעב טכַאמ .זַא ,ןָא ןעמ טמהענ
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 ,"טכער ןייק טינ ךיא בָאה ףיורעד ףיוא ,טלַאװעג טימ ןעמהענ טינ
 ןופ ויטָאמ-טּפיױוה םעד לעצרָאװ ן'טימס סױרַא טימרעד ןעמ טסייר
 וויטָאמ םעד -- ןעגנורעסעברעפ ןערהיפוצנייא דנַאטשפיוא ןעדעי
 -קריוו זיא טכער כיוא .רשוי ןופ לחיפענ ןעטניטלַאווגרעפ םעד ןופ

 ןרעוו טכַאקענפיוא טינ ץרַאה ןיימ ןָאק ,טכַאמ יו רהעמ טשינ ךיל
 ךיא סָאװ ץלַא ןוא ,ןעגיטכבעמ םעד ןופ טַאהטידלַאװעג ןייק ןופ
 רענריטש .ענייז ןענעקטנַא טכַאמ ןיימ ןעלעטש יא ,ןָאהט ןָאק
 טינ ךיז טקערש ןוא ענַאל רעד ןופ קינָאל יד ןייא גיטכיר טהעז
 נעירק רעד טרעלקרעד טרעוו טימרעד , :גנוטּפיוהעב רעד ןופ בא
 ! "ןעמעֶלַא ןענעקטנַא ןעמעלַא ןופ

 רענידנעטש רעד טינ רעבָא זיא טסיָאגע םעד ןופ קעווצ רעד
 .ןעמוקסיורַא ןופרעד זומ סָאװ ,טכיוועגכייל נ יד רָאנ ,געירק

 ןופ ןייארעפ , םעד ןיא טכיוועגכיילג עגיזָאד יד טניפעג רענריטש

 לייט ַא בא גיליוויירפ טינ רענייא רעדעי עכלעוו ןיא ,"ןעטסיָאגע

 רע .גנוגינייארעפ ןופ ןעצונ יד ןעסינענ וצ ידכ ,טייהיירפ ןייז ןופ

 עכייר יד יו ױזַא טקנוּפ זא ,גנוקרעמעב עניטכיר ץנַאג יד טכַאמ

 יד ןענייז ױזַא ,עמירָא ןַארַאפ ןענייז סע סָאװ רַאפ ,נידלוש ןענייז

 טזָאל ןוא ;עכייר ןַארַאפ ןענייז סע סָאװ רַאפ ,נידלוש עמירָא

 ןענינייארעפ ךיז ןענָאק עכַאװש יד זַא ,סולש םעד ןעהיצ זנוא

 ןר ע ד ַא פ : טגָאזעג ןעטלָאװ רימ --- ןוא ןעקרַאטש םעד ןעגעקטנַא
 רעייז ןע כיא סיוא :טנָאז רענריטש ;ט כער דעייז

 זַא ,ןעטּפױהעב וצ נונעג רענַאיצולַאװער ךיוא זיא רֶע .טכַאמ
 ןעכַאמ ייז ןעוו רָאנ רעמיטנענייא ןרעוו ןוא ,יירפ ןרעוו עמירָא יד,

 טלעטש דע ."ךיז ןעביוהרעד ןוא ףיוא ךיז ןעבעה ,דנַאטשפיוא ןַא
 רע .טפאשלעזעג רעניטפניקוצ ַא ןופ לַאעדיא ןייק ףיוא טינ רעבָא
 עזָאלציזעב יד ןעוו ,ןייז ןַאד טעוו סָאוװ ,ןענערפ טעװ ןעמ , : טגָאז

 ןַאד טעוו גנוכיילגסיוא ןיס ַא רַאפ סָאװ ? הטומ ןענירק ןעלעוו

 לָאז ךיא ,רימ ןופ ןעננַאלרעפ טוג ױזַא טנַאק רהיא -- ? ןרעוו

 סָאװ .דניס םענעריובעג-יינ ַא ןופ לזמ םעד ןעגָאזסיױארָאפ ךייא

 ענייז ןעכַארבעצ טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןָאהט טעװ ףַאלקש ַא
 ,"ןעטרַאובָא -- ןעמ זומ סָאד ,ןעטייק

 ןיא טּפיוהרעד טחעטשעב טסנעידרעפ רעסיורנ ט'רענויטש

 ןעטייק לעיפיוזַא ןעכערבעצ ןעשנעמ םעד טפלעה רע סָאװ ,םעד

 עד עי ןַא ,ןעמיטשנייא טינ םהיא טימ ןענַאק רימ וליפא ןעוו ןוא
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 טימ ,רעמַאה רערעווש ןייז וליפַא ןעו ; טייק ַא זיא טייקגילייה

 טסייר ,ןעטייק ערעזנוא ףיױוא ניטכעמ ױזַא טגָאלש רע ןעכלעוו

 ןייז וליִּפַא ןעוו --- שיילפ גידעבעל קיטש ַא ךיוא בא לָאמטפָא

 רעמיטגילייה ןוא ןעלַאעדיא ערעזנוא עֶלַא ףיוא ןעפייפ גיהטומ

 "עב ךָאד רימ ןעזומ --- ןערעיוא יד ןיא ףרַאש ױזַא זנוא טצלירג

 יד ןופ םענייא רַאפ "םוטנענייא ןייז ןוא ןעגיצנייא םעד , ןעטכַארט

 -עטיל-טלעוו רעצנַאג רעד ןופ קרעוו-סגנורעלקפיוא עטסכיירטסייג

 -להָאװ עסיורג יד ןופ םענייא רַאפ --- רעסַאפרעפ םעד ןוא ,רוטַאר

 | ,טייהשנעמ רעד ןופ רעטעהט

 .ןָאסירעמ .א .י .רד |

 יװ ףיוא טכוזעג ךיא בָאה ךוב ם'ןופ גנוצעזרעביא רעד ןיא

 ןעניטרַאנענייא ס'רעסַאפרעפ םעד ןרעדנע וצ טינ ךילנעמ טייוו

 שיריא ןיא ןעבענוצרעביא ןעגנולעג רימ זיא סע זַא ,הָאה ןוא ?יטס

 ךיז טצונעב רע עכלעוו טימ ,ןעלעיּפש-טרָאװ ענייז ןופ עטסרהעמ יד

 | .טסקעט ןיא טפָא ױזַא

 טימ טריזימעלָאּפ רעסַאפרעפ רעד ואוו ,ןעלעטש עגינייא ןיא

 ןעננורעדיוורע ענייז טינ ןוא ןעננוטכיר ערעדנא ןופ רעטערטרעפ יד

 ןעלײטרעדנַאנופ טביולרע רימ ךיא בָאה ,ןעטנעמוגרַא ערעייז ףיוא

 ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעכירטשיץַאזבָא ךרוד ענייז ןופ דייר ערעייז

 רערעלק ,גנוניימ ןיימ ןיא ,טפלעה גנורעדנע עניילק יד טָא .גָאלַאיד

 -געמ עגיטסנָאז ַא בא טפַאש ןוא חוכיו ןופ ןיז םעד ןעגנערבוצסיורַא

 סע ואוו ,רעטרע ערעדנַא ןיא .טשּפ ןיא ךיז ןעלמוט וצ טייקכיל

 "וצ ַא ךרוד קורדסיוא ןַא ןופ גנורעלקרעד ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה

 ןיא ןעסַאלשעגנייא רעטרעוו ענױזַא ךיא .בָאה ,טרָאװ ןעטלעטשענ

 -רעפ םעד טינ ןענייז ייז זַא ,ןענעכייצעב וצ |{ } ןרעמַאלק עגיקע

 ,ס'רעסַאפ
 .מ .א .י
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 טשינרַאג ףיוא טלעטשענ ךַָאז ןיימ בָאה ךיא

 םדוק ! ךאז ןיימ ןייז ףרַאד ,רָאנ טליװ רהיא סָאװ זלַא
 רעד ןופ ךָאז יד ,טָאג עגונ זיא סאו ,ךַאז יד ןַאד ,ךַאז עטוג עדעי
 ; טייקגיטכערעג ,טעטינַאמוה ,טייחיירפ ,טײהרַאװ ןופ ,טייהשנעמ
 ןיימ ,גיניק ןיימ ,קלָאפ ןיימ ןופ ןעסערעטניא יד ןעמוק רעטייוו
 ןוא ,טסייג ןופ ןעטייהנעגעלעגנַא יד רָאג ךילדנע ;דנַאלרעטָאּפ
 ןעפרַאד ןעסערעטניא עניימ רָאנ .ןעכַאז ערעדנַא דנעזיוט
 רָאנ טכַארט סָאװ ,טסיָאגע רעד ,עפ , .ךַאז ןיימ ןייז םינ לָאמנייס
 "! ךיז ןעגעוו

 רימ ןענעוו סעמעוו ןופ ,ייז יװ ,ןעקוקוצ ךיז רעבירעד רימָאל
 ,טרעטסייגעב ןרעוו ןוא ןעבעגעגרעביא ןייז ,ןעטײברַא ןעפרַאד
 .ךַאא ר ע י י ז טימ ןיילַא ךיז ןעהעגעב

 ןעגעוו ןעלהעצרעד וצ ןעטקנוּפ עכילדנירג ךס ַא טסייוו רהיא
 יד טשרָאפעגסיױאא ןערהָאי רעדנעזיױט רַאפ טָאה רהיא ;טָאנ
 -רַאה ןיא רהיא טקוקעגניירַא ןוא "טיײהטָאנ רעד ןופ ןעשינעפעיט
 -םרהיפ ןיילַא טָאג יו ,ןעגָאז יאדוא זנוא טנָאק רהיא זַא ױזַא ,ןעצ
 ןוא .ןענעיד וצ ןעפורעב ןענייז רימ רעכלעוו ,"ס'טָאג ךַאז, יד ןָא
 יא .ע"שבר םעד ןופ םישעמ יד טינ עקַאט ךָאד טלַאהעברעפ רהיא
 ןעמ יו ,ןעסערעטניא עדמערפ רע טָאה ? ךַאז ןייז זיא סָאװ
 ןעסערעטניא יד רע טלַאה --- ,ןעבָאה סע ןעלָאז ר ימ זַא טרעדַאפ
 9 ןעסערעטניא ענעגייא ענייז רַאפ ,עבעיל ןופ ,טיײהרַאװ רעד ןופ
 -רךעפ וצ זנוא טיג רהיא ןוא ,סינדנעטשרעפסימ ַאזַא טרעגרע ךייא
 ןעסערעטניא יד סיוועג ץנַאג ןענייז ןעסערעטניא ס'טָאג זַא ,ןהעטש
 טינ ןענָאק ןעסערעטניא עניזָאד יד זַא רָאנ ,עבעיל ןוא טײהרַאװ ןופ
 יד ןיילַא ךָאד זיא טָאג לייוו ,םהיא וצ עדמערפ ןערעוו ןעפורעגנָא
 ןייז ןָאק טָאג זַא ,קנַאדעג רעד טרעגרע ךייא .עבעיל ןוא טײהרַאװ
 ַא ןעפלעהרעפ טעװ רע סָאװ טימרעד ,םירעוו עמירָא זנוא וצ ךיילג
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 ןעמהעננַא ךיז טָאג ןער לָאז , .ענעגייא ןייז יוװ ךיילג ךַאז עדמערפ

 ? "טייהרַאוז יד ןעוועג טינ טגָאװ ןיילַא רע ןעוו ,טײהרַאוװ רעד רַאפ

 לכל רשא לכה זיא רע יװ ױזַא רָאנ ,ךַאז ןייז רַאפ רָאנ טנרָאז רע

 ,רעבָא רימ .ךַאז ןייז סעלַא רעבירעד זיא ,(ןעמעלַא ןיא סעלַא)

 -ניילק רָאנ זיא ךָאז רעזנוא ןוא ,ןעמעֶלַא ןיא סעֶלַא טינ ןענייז רימ

 ערעכעה ַא ןענעיד רימ ןעזומ רעבירעד ; גידריווסטכינ ןוא ךיל

 ןעגעוו רָאנ ךיז טרעמיק טָאנ זַא ,סע טסייה ,רָאלק זיא סע --- ."ךַאז

 ,ךיז ןעגעוו רָאנ טקנעד ,ךיז טימ רָאנ ךיז טגיטפעשעב ,עגינייז סָאד

 םינ םהיא ןיא סָאװ ,םעד וצ העוו ןוא ,גיוא ןיא ךיז רָאנ טָאה

 -עירפעב ןוא ,םהיא ןופ ןערעכעה ןייק טינ טנעיר רע ,ןעלעפעגליואוו

 .ךַאז עשיטסיאגע ןייר --- ַא זיא ךאז ןייז .ךיז רָאנ טגיד

 רימ ןעסערעטניא סעמעוו ,טייהשנעמ רעד טימ סע טלַאה יו

 ,סנױזַא רשפא ךאז רהיא זיא ? ערעזנוא יוװ ןעטכַארטעב ןעפרַאד

 ַא טייהשנעמ יר רשפא טנעיד ןוא ? ןערעדנַאנַא ענונ ןיא סָאװ

 יד ; ךיז ףיוא רָאנ טקוק טייהשנעמ יד ,ןיינ ? ךַאז רערעכעה

 ןעסערעטניא יד ; טייהשנעמ יד ןעפלעהרעפ רָאנ ליוו טייהשנעמ

 ןענַאק לָאז יז ידכ .אפונ טייהשנעמ יד זיא טייהשנעמ רעד ןופ

 -םױרַא ךיז ןעשנעמ ענלעצנייא ןוא רעקלעפ יז טזָאל ,ןעלקיווטנע ְךיִז

 ןעבָאה ייז ןעו ןוא ;רהיא וצ גידנענעיד ,תוחכ יד ןופ ןעגָאלש

 יז יז טפרַאװ ןַאד ,טכיורב טייהשנעמ יד סָאװ ,טעטסיילעג ןיוש

 .עטכישעג רעד ןופ ןעטסַאקטסימ ן'פיוא טײקרַאבקנַאד סיוא סױרַא

 ? ךַאז עשיטסיָאנע ןייר --- ַא טייהשנעמ רעד ןופ ךַאז יד טינ זיא

 טלָאװ סָאוו רערעדעי זַא ,ןעזייוועב וצ גיטיונ טינ רָאג בָאה ךיא

 טינ ,ךיז ןעגעוו רָאנ ךיז טגרָאז ,ךַאז ןייז זנוא ףיוא ןעפרַאװּפױרַא

 .ערעזנוא ןעגעוו טינ ,הבוט ןייז ןעגעוו רָאנ טכַארט ,זנוא ןעגעוז

 .,,טײהרַאװ יד ןעד טרהענעב  .עגירעביא יד ףיוא קוק ַא רָאנ טוהמ

 יװ ,סערעדנַא סעּפע טייקגיטכערעג יד ,טעטינַאמוה יד ,טייהיירפ יד

 ןעלהיפ ייז ? ןענעיד ייז ןוא שיטסַאיזוטנע ןרעוו טלָאז רהיא זַא רָאנ

 םימ ייז וצ רעביא ךיז טינ ןעמ ןעוו ,טוג טנעבייצעגסיוא עלַא ךיז

 טצישעב טרעוו סָאװ ,קלָאפ סָאד רָאנ טכַארטעב .ןעבעל ןוא בייל

 רעגיטולב רעד ןיא ןעלַאפ ןעטָאירטַאּפ יד .ןעטָאירטַאּפ עיירטעג ןופ

 טרהַא סָאװ ;טיונ ןוא רעגנוה טימ ףמַאק םעד ןיא רעדָא ,טכַאלש

 ןופ גנוגיטסימעב רעד ךרוד ,טרעו קלאפ סָאד ? קלָאפ םעד סָאד

 ןענייז ענלעצנייא יד ! "קלאפ דנעהילב, ַא ,רעּפרעק עטיוט ערעייז
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 קֶלָאפ סָאד ןוא ,ןעברָאטשעג "קלאפ ם'נופ ךַאז רעסיורג רעד רַאפ ,

 טיפָארּפ םעד טָאה -- ןוא רעטרעװיקנַאד עכילטע וצ ייז טקיש

 ,ךיז טלהָאצעב סָאװ ,םזיִאגע ןַא רימ ייב טסייה סָאד .ןופרעד

 ױזַא טימ טגרָאז סָאװ ,ןַאטלוס םענעי ןָא רָאנ טקוק רעבָא
 -נענייאנוא ענייר יד טינ רע זיא ."עגינייז יד, רַאפ עבעיל לעיפ
 ענייז רַאפ עלייוועלַא טינ ךיז רע טרעפּפָא ןוא ? ןיילַא טייקגיצונ
 לעטש ןוא לָאמַא רָאנ ריבורַּפ ."ענייז, רַאפ ,ָאי ,ָאי ? ןעשנעמ
 ,רַאפרעד טסעװ וד :רענייד יוװ רָאנ ,רענייז יו טינ סױרַא ךיז

 ןרעדנַאװניײרַא ,םזיִאנע ןייז ןופ ןעגניוצעגקעװַא ךיז טסָאה וד סָאוװ

 ,טשינרָאג ףיוא טלעטשעג ךאז ןייז טָאה ןַאטלוס רעד .חסיפת ןיא
 ךיז זיא רע ,ןעמעלַא ןיא סעלַא ךיז זיא רע : ךיז ףיוא רָאנ .ה .ד

 טינ הזעה יד טָאה סָאװ ,טינ םענייק טדיילרעפ ןוא ,רעגיצנייא רעד

 ."ענייז , ןופ רענייא ןייז וצ

 -עיּפשייב עדנעצנעלג יד טָא ןופ ןענרעל טינ טליוו רחיא ןוא
 ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא ?ןעטסעבמַא סע טהעג טסיָאנע םעד זַא ,ןעל

 רעטייוו טָאטשנַא ,ליוו ןוא םעד ןופ לכשה רסומ ַא בָארַא ךיז םהענ

 ןיילַא רעסעב ,טסיָאנע ןעסיורג םענעי גיצוננעגייאנוא ןענעיד וצ

 .טסיָאנע רעד ןייז

 ףיא טלעטשענ ךַאז רעייז ןעבָאה טייהשנעמ יד ןוא טָאג
 ףימָאל .ךיז ףיוא רָאנ ,טינ ךַאז רעדנַא ןייק ףיוא ,טשינרָאג
 יױזַא ,ןיב ךיא ;ךיז ףיוא ןעלעטש ױזַא טקנוּפ ךַאז ןיימ רעבירעד
 ,סעלַא רענענייא ןיימ ןיב ךיא ,ךיא רעסיוא טשינרָאג ,טָאג יו טוג
 ,רעניצנייא רעד ךיז רַאפ ןיב ךיא

 טָאה ,טרעכיזרעפ רהיא יװ ,טייחשנעמ יד ביוא ,טָאנ ביוא
 ןיא סעלַא ךיז רַאפ ןייז ןענָאק וצ ידכ ,ךיז ןיא טלַאהנָא גונעג

 ןעלהעפ רעגינעוו ךס ַא טעװ ר י מ זַא ,ךיא רחיּפש ןַאד ,ןעמעלַא

 ןעפרַאד טינ רָאנ ךיז לעוו ךיא זַא ןוא ,טלַאהניא ןעניזָאד םעד ןופ

 םעד ןיא טשינרָאג טינ ןיב ךיא ."טיײקטסוּפ, ןיימ ןעגעוו ןענַאלקעב
 ףיא ןעכלעוו ןופ ,טשינרָאג עדנעפַאשעב סָאד רָאנ ,טײקטסוּפ ןופ ןיז
 .סעלַא ףַאש ,רעפַאשעב סלַא ,ןיילַא

 רָאנ טינ זיא עכלעוו ,ךאז רענעי טימ רעבירעד ןייז לָאז סיוא
 סנעטסנינעוו זומ ךַאז ןיימ זַא ,טניימ רהיא ! ךַאז ןיימ ןעצנַאנניא

 ךָאד ןיב ךיא ! טכעלש סָאװ ,טוג ריִמ סָאװ , "ךאז עטונ,, יד ןייז
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 יילרעדייב ..טכעלש טינ ,טוג טינ ןיב ךיא ןוא ,ךאז ןיימ טסבלעז
 | .טינ ןיז ןייק רימ רַאפ טָאה

 ךַאז יד זיא עכילשנעמ סָאד ,ךַאז ס'טָאנ זיא עכילטעג סָאד

 סָאר טינ ןוא עכילטעג סָאד טינ זיא ךָאז ןיימ ."ןעשנעמ םעד , ןופ

 וו .זַא .א עיירפ ,עטכערעג ,עטוג ,ע'תמא סָאד טינ זיא ,עכילשנעמ

 רָאנ ,עניײמעגלַא ןייק טינ זיא יז ןוא ,עגיניי מ סָאד זיולב רָאנ
 .גיצנייא ןיב ךיא יו ,גיצ ניי א -- זיא יז

 ! טשינרָאג ָאטינ רימ רַאפ זיא רימ רעביא



 גנוליימבא עטשרע

 שנעמ רעד



 רַאפ ןעוע וו עט ס בע ה סָאד זי א ש גע מ ר ע ד

 .ךַאברעייפ טגָאז ,ןע ש נב ע מ ם ע ד

 ןענופעגסיוא ועטציא טשרע זויא שנעמ רעד

 .רעיוב ָאנורב טגָאז ,ן רָא וו ע ג

 ףיוא ןוא ןעזעװ ןעטסבעה םעד טָא ףיוא ןָאט קוק ַא רעיונעג רימָאל זיא

 .גנודנופרע רעיינ רעד טָא
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 .ןעבעל ס'נעשנעמ ַא

 ןופ טכיל סָאד טקילברעד רע סָאװ ,ןָא קילבנעגיוא םעד ןופ

 וצ ףיז ןוא ןעניפעגוצסיורַא ךיז שנעמ רעד טכוז ,טלעוו רעד

 םינפוא עלַא ףיוא טרעוו רע ןעכלעוו ןיא ,רָאװריװ רחיא ןופ ןעניוועג

 .ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאזוצ טרעדיײלשעגמורַא

 ןיא טמוק סָאװ ,ץלַא ךיז טרהעוו רעדעיוו טייז רעדנַא רעד ןופ

 ןייא ךיז טלעטש ןוא ,ףירּפנֶא ןייז ןעגעקטנַא ,דניק ן'טימ גנורהירעכ

 .םויק םענעגייא םעד רַאפ
 ײיזו סָאד ףיוא טהעטשעכ רעדעי א ?ייו ,ןכב

 טימ סױטשנעמַאזצ ןעגידנעטש ןיא ךיילגוצ טמוק א עגינ

 .ךילדיימרעפנוא גנוטּפיוהעבטסבלעז רַאפ ףּפמַאק רעד זיא ,ערעדנַא
 ףפמַאק ם'נופ לזמ רעד -- ןעלַאפ הרעדָא ןענעיז

 ,ררַאה רעד טרעוו רעגעיז רעד .ןעלעפ עדייב יד ןעשיווצ ךיז טנעיוו
 ןָא טדנעװ רענעי :ןַאטרעטנוא רעד -- רענעלַאמעג רעד
 םייקמ ןיא רעד ,"טייקכיוה ןופ טכער, יד א ט ייקכיוה יד

 ."ןענַאטרעטנוא ןופ ןעטכילפ, יד טקעּפסער ןוא טכרָאפרהע טימ

 ןוא דימת ןעגעיל ןא םיאנוש ןעביילב עדייב רעבָא
 יד ,טייקכַאװש ס'נערעדנַא םעד ףיוא טרעיול רערעדעי ; ןרעיול

 ףיוא ןרעטלע יד ןוא ןרעטלע יד ןופ טייקכאווש רעד ףיוא רעדניק

 רעדעווטנע ; (דחּפ רעייז .ש .ב .צ) רעדניק יד ןופ טיײקכַאװש רעד
 חצנמ זיא שנעמ רעד רעדָא ,ןעשנעמ םעד חצנמ זיא ןעקעטש רעד
 .ןעקעטש םעד

  ןעלעוו ןופ גנוטכיר יד ןָא גנואיירפעכ יד טמהענ טייהדניק ןיא
 -ירעד : "ןעכַאז יד רעטניה , רעדָא ןעכַאז יד ןופ דנורג םוצ ןעמוקוצ
 סאו ףיוא ,טייקכאוש רעייז ןעמעלַא ייב סױרַא רימ ןעכוז רעב

 -ירעד ; טקניטסניא ןערעכיז ַא ,טנַאקעב זיא סע יװ ,ןעבָאה רעדניק
 ,ןעלקניוו ענעגרָאברעּפ ךרוד ןרעג ןרעטשינ ,ןרעג רימ ןעכערבעצ רעב
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 ,טייז ַא ןָא טקוררעפ ןוא טקעדרעפ זיא סָאװ ,סָאד ןיא ךיז ןעלבירנ

 ןעגנַאנרעד לָאמנייא רימ ןענייז .ןָאהט וצ ץלַא ךיז ןעריבורּפ ןוא
 ןעװ ;רעכיז ךיז רימ ןעלהיפ ןַאד ,םעד רעטניה טקעטש סע סָאװ

 -טנַא ךָאוש-וצ זיא טור יד זַא ,ןענופעגסיוא .ש .ב .צ ןעבָאה רימ

 ארומ ןייק רהעמ רהיא רַאפ רימ ןעבָאה ,תונשקע רעזנוא ןעגעק

 ."רהיא ןופ ןעסקַאװעגסױרַא , ,סע טסייה ,רימ ןענייז ,טינ

 -- רעזנוא טהעטש ,רהיא ןופ רעקרַאטש ,טור רעד רעטניה

 רימ ןעמוק זייווכעלסיב .טומ רעגיד'תונשקע רעזנוא ,תונשקע

 ינוא ןוא ךילמייהי-טינ ןעוועג רעהירפ זנוא זיא סָאװ ,ץלַא רעטניה

 זנוא ףיוא טָאה עכלעוו ,טור רעד ןופ טכַאמ רעד רעטניה ,רעכיז

 עגנערטש ס'רעטָאפ םעד רעטניה ,המיא עכילמייהנוא ןַא ןעפרָאװעג

 --- רעזנוא ץלַא רעטניה ןעניפעג רימ ןוא ; ןעכיילגרעד ןוא ענעימ

 -ָארשרעדיטינ ,טייקטנערעגפיוא-טינ יד .ה .ד ,(עיסקַארַאטַא) הור

 .טייקרַאבגניוװצעבנוא ,טכַאמרעביא ,טלַאװעגנעגעג רעזנוא ,טייקנעק

 ןוא טכרָאפ ןעפורעגסורַא רעהירפ זנוא ןיא טָאה סָאװ ,סָאד ןופ

 ןרעדנָאז ,קירוצ גידעקערש רהעמ טינ ךיז רימ ןעהיצ ,טקעּפסער

 ,ה טומ רעזנוא רימ ןעניפעג ץלַא רעטניה .ה טו מ ןעסַאפ רימ

 יד ןופ ?העפעב ןעגנערטש םעד רעטניה ;טייקרעכעה רעזנוא

 -יטומ רעזנוא ,םעד םעלַא ךָאנ ,טהעטש ןעטעטירָאטױא ןוא ןרעטלע

 ערטיכ-רהעמ רעזנוא רעדָא ,טלעפעג זנוא יװ ןָאהט וצ ןעליוו רעג

 רענעלק ץלַא ,ףיז ןעלהיפרעד רימ רהעמ סָאװ ןוא .טייקנולק

 -נוא ױזַא טכודעג ךיז רעהירפ טָאה סָאװ ,סָאד סױרַא ךיז טלעטש

 -גולק ,טייקערטיכ רעזנוא ךילטנעגייא זיא סָאװ ןוא .רַאבגעיזעב

 -- טינ בא ,ןעד סע ןיא סָאװ ?דנַאטשרעדיװ ,הטומ ,טייק

 !טסייג
 ַא ןערהיפוצנָא רימ ןערָאּפשרעּפ דנַאנַאכָאנ טייצ ערעגנעל ַא

 םעד -- סיוא לעיפ ױזַא רעטעּפש זנוא טרעטַאמ רעכלעוו ,ףמַאק

 -רעדניק עטסנהעש יד .טפנונרעפ רעד ןעגעקטנַא ףמַאק

 "מורַא ןופ טיונ יד גידנעהעזנייא טינ ,רעביארָאפ ןעהעג ןערהָאי

 ןעגעוו םינ רָאג ךיז ןערעמיק רימ .טפנונרעפ רעד טימ ךיז ןענַאלש

 טפנונרעפ יד ןעמהענ רימ ,ןיירַא טינ רהיא טימ ךיז ןעזָאל רימ ,רהיא

 טשינרָאג וצ זנוא ןעמ ןָאק ננונייצרעכ יא ףךרוד .ןָא טינ

 ,ןעטְנעמוגרָא עטוג עלָא וצ ביוט ןעביילב ריִמ ןוא ,ןעגעוועב טיִנ
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 -ַארטשעב ,דייר עטוג ןעגעקטנַא ,טרהעקרעפ .ג .ד .א ןעּפיצנירּפ

 .ןעטלַאהוצסיוא רעווש זנוא ןיא ןעכיילנרעד ןוא ןעגנופ

 טפנונרעפ רעד טימס ףמַאק-סנעבעל רערעטיב רעניזָאד רעד

 יד ןיא :עזַאפ עיינ ַא ןָא טביוה ןוא רעטעּפש ןיירַא טשרע טערט

 .לעיפ טינ ךיז ןעלבירג רעבָא ,ךיז רימ ןעלמוט ןערהָאי-רעדניק

 יד ,גנוקעדטנעטסבלעז עטשרע יד טסײה טסייג
 ,עדנעקערש סָאד ןופ .ה .ד ,עכילטעג סָאד ןופ גנורעטענטנע עטשרע

 -דנענוי ןעשירפ רעזנוא ."עטכעמ עטשרעגיוא , יד ,תוחור יד ןופ

 -ָאּפמיא טינ רהעמ ךַאז ןייק ןָאק ,להיפעג-טסבלעז םעד טָא ,להיפעג

 ןענייז רימ םירָאװ ,עטריטידערקסיד ַא טהעטש טלעוו יד :ןערינ

 .טסיינ ןענייז רימ ,רהיא רעביא

 רעהַא זיב ןעבָאה רימ זַא ,ןייא רימ ןעהעז רעטציא טשרע

 טצַאלגעג רָאנ ,טסייג טימ טלעוװ רעד ףיוא םקוקעג טינ רָאג

 .ןעגיוא יד טימ רהיא ףיוא

 .ןעטפערק-רוטַאנ יד ףיוא רימ ןעביא תוחכ עטשרע ערעזנוא

 רעטעּפש ;טפַארק-רוטַאנ ַא סלַא זנוא ןערינָאּפמיא ןרעטלע יד

 -רוטַאנ עלַא ,ןעזָאלרעפ ןעמ ףרַאד רעטומ ןוא רעטָאֿפ ; רימ ןעגָאז

 ןענייז ייֵז .עטצַאלּפעג יו ןעטכַארטעב ןעמ ףרַאד ןעטפערקי

 זיא "ןעשנעמ ןעגיטסייג , .ח .ד ,ןעגיטפנינרעפ םעד רַאֿפ .טנעיזעב

 ןא ךיז טזייװעב סע :טּפַארקרוטַאנ סלַא עילימַאפ ןייק ָאטינ

 רעדעיוו , ןרעוו ייז ןעוו .וו .זַא .א רעדירב ,ןרעטלע ןופ ךיז ןעגָאזבָא
 -פ ע ר ק עניטפנינרעפ ,עגיטסיינ סלַא "ןריובעג
 "ירפ ןענייז ייז סָאוו ,סָאד רהעמ טינ סיואכרוד ייז ןענייז ,ןע ט

 .ןעוועגנ רעה

 ןעגנוי םעד ןופ טנעיזעב ןרעװו ןרעטלע יד רָאנ טינ ןוא

 טינ ןענייז יז :טּפיוהרע ביא ןעשנעמ יד ןרעדנָאז ,ןעשנעמ

 ; טכַארטעב ןיא רהעמ טינ ןעמוק ןוא םהיא רַאפ סינרעדניה ןייק

 רעדייא טָאנ ןעכרָאהעג רהעמ זומ ןעמ : סע טסייה רעטציא םירָאוװ

 .ןעשנעמ םעד

 ןעכיוה םעד טָא רעטנוא קעװַא טכייוו "שידרע, זיא סָאװ זלַא

 -דנַאטש רעד םירָאװ ,טייקטייוו רעגיטשינ רעד ןיא טקנוּפדנַאטש

 .רעשילמיה רעד -- זיא טקנוּפ

 רעד :עטרהעקרעפ ַא ןעצנאגניא טציא זיא גנוטלַאה יד

 ,לעגניא רעד תעב ,עיציזָאּפ עגיט סיי ; ַא ןָא טמהענ ןַאמרעגנוי
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 ןעסקַאװעגפיוא זיא ,טסייג סלַא טלהיפעג טינ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ

 ןייז וצ ספות טינ טכוז ןַאמרעגנוי רעד .ןענרעל ןעזָאלטסײנ ַא ןיא

 רעד ןופ ןעטק ַאפ יד ּפָאק ןיא ןעמהענניײרַא .ש .ב .צ) ןעכַאז יר

 ןיא ןעגרָאברעּפ ןעגעיל סָאװ ,ןעקנַאד עג יד רָאנ (עטכישעג

 לעגניא רעד ; עטכישעג רעד ןופ ט ס יי ג םעד .ה .ד ,ןעכַאז יד

 רעבָא ןעגנַאהנעמאזוצ יד עקַאט טהעטשרעפ ןענענַאד

 ףיוא םידומל ןָא רע טלערינש רעבירעד ;טסייג םעד ,ןעעדיא יד טינ

 .ה .ד ,שיטערָאעט ןוא לכש יּפ לע וצרעד ךיז גידנעמהענ טינ ,םידומל

 .ןעעדיא ןייק גידנעכוז טינ

 "רעדיוו םעד ןעמוקייב טזומעג טייהדניק רעד ןיא ןעמ טָאה

 ןיא ,ןָא רעטציא ךיז ןעמ טסיוטש ,ןעצעזעג-טלעוו יד ןופ דנַאטש

 םעד ןופ ,טסייג ןופ תונעט יד ףיוא ,ןָאהט ליוװ ןעמ סָאװ ץלַא

 טינ זיא סָאדה .ןעסיוועג םענעגייא םעד ןופ ,לכש

 ,ןעכיילגרעד ןוא "שיטָאירטַאּפ טינ ,ךילטסירק-טינ ,גיטפנינרעפ

 .ןופרעד בָא זנוא טקערש --- ןוא ,ןעסיוועג סָאד זנוא ןיא טיירש

 יד) ןעדינעמיוא יד ןופ טכַאמ רעד רַאפ טינ ארומ ןייק ןעבָאה רימ

 ןופ טסייג םעד) ןָאדיעסָאּפ ןופ ןרָאצ םעד רַאפ טינ ,(סניטעג-עכַאר

 ,ענעגרָאברעּפ סָאד ןהעז טינ לָאז רע טייוו יו ,טָאג רַאפ טינ ,(םי

 ןעסיווע ג ן'רַאפ --- רָאנ ,טור-ףָארטש ס'רעטָאפ םעד רַאפ טינ

 ןוא "ןעקנַאדעג ערעזנוא טימ ןָאטרַאפ, רעטציא ןענייז רימ

 רעהירפ ןעבָאה רימ יװ ,טָאבעג ערעייז טוג ױזַא ןעגלָאפ

 ןעטַאהט ערעזנוא .טָאבעג עבילשנעמ יד ,ס'נרעטלע יד טגלָאפעג

 -נולעטשרָאפ ,ןעעדיא) ןעקנַאדעג ערעזנוא טיול טריטקעריד ןרעוז

 -קעריד ייז ןענייז טייהדניק רעד ןיא יװ ױזַא ,(ןעביולג ,ןענ

 .ןרעטלע יד ןופ ןעלהעפעב יד טיול ןרָאװעג טריט

 רעבָא ,טקנעדעג ךיוא ןיוש רימ ןעבָאה רעדניק סּלַא ,תמא

 -טסבַא ,עגיר'תוינחור ןייק ןעוועג טינ ןענייז ןעקנַאדעג ערעזנוא

 ַא ןעקנַאדעג עזיולב .ה .ד ,עטולָאסכ ַא ,עטקַאר

 .עקנַאדעע עשינ ָאל ,טלעװ:ןעקנַאדעג ענייר ַא ,ךיז רַאפ פעמיה

 רימ סָאװ ,ןעקנַאדעג ןעוועג רָאנ ןענייז סָאד ,לייטנעגעג ןיא

 יד וַא ,טקנעדעג ןעבָאה רימ :ךַאז .ַא ןעגעוו טרימרָאפ ןעבָאה

 : טקנעדעג עקַאט ןעבָאה רימ ,תמא  .ױזַא רעדָא ױזַא זיא ךַאז

 רימ רעבָא ;טכַאמעג טָאג טָאה ,ָאד ןעהעז רימ סָאװ ,טלעוו יד

 יסָאנ רעד ןופ שינעפעיט, יד (טשרָאּפרעד) טקנעדעג טינ ןעבָאה
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 תמא רעד זיא סָאד, :;טקנעדעג עקַאט ןעבָאה רימ .,"אפוג טייה
 רעד ןעגעװ טקנעדעג טינ ןעבָאה ריס רעבָא ,"ךַאז רעד ןעגעוו
 סלַא ןעדנוברעפ טינ ןעבָאה ןוא ,אפוג תמא םעד רעדָא טייק'תמא
 רעד ןופ ןעשינעפעיט, יד ."טייהראוו יד ןיא טָאג, ץַאז ןייא

 ,טרהירעגנָא טינ רימ ןעבָאה "טייהרַאוו יד זיא עכלעוו ,טייהטָאג

 סָאװ, :ןעגארפ עשיגָאלָאעט .ה ,ד ,עשינָאל ןייר עכלעזַא ףיוא

 ךיז טלַאה רע םגה ,בָא טינ סוטַאליּפ ךיז טלעטש "4? טײהרהַאװ זיא

 לעיפיוו , ןעניפעגוצסיוא לַאפלעצנייא ןַא ןיא בָא טינ ןעגעווטסעדנופ
 .תמא זיא ך ַאז יד יצ .ה .ד ,"ךָאז רעד ןיא טקעטש סע תמא

 ךָאנ זיא ,ךד ַאז .ַא וצ ןעדנובעג זיא סָאװ ,קנַאדעג רעדעי
 -טנע .קנַאדעג רעטולָאפבַא ןַא ,קנאדעג ַא זיולב טינ
 יד זיא סָאד -- קנאד עג םענייר םעד ןענעיד רעדָא ןעקעד

 -ןעקנַאדעג רעד ןופ ןעטלַאטשעג-טכיל עֶלַא ןוא ,דנעגוי רעד ןופ טסול
 .וו .זַא .א ,שנעמ רעד ,םוטנעשנעמ ,טייהיירפ ,טיײרַאװ יו ,טלעוו
 .המשנ עבילדנעגוי יד ןרעטסייגעב ןוא ןעטכיולעב

 יױזַא ,רקיע רעד סלַא טנעקרעדנָא טסייג רעד רעבָא טרעוו

 רעדָא םיִרָא זיא טסייג רעד יצ ,דיישרעטנוא ןַא ןיוש סע טכַאמ
 רעד :טסייג ןיא ךייר ןרעוו וצ רעבירעד טכוז ןעמ ןוא ,ךייר
 ַא -- ךיירגיניק ןייז ןעדנירג וצ ידכ ,ןעטײרּפשסױא ךיז ליוו טסייג
 זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ טינ זיא סָאװ ,ךיירגיניק
 ןרעװ ןַאד םהיא ךיז ט'קשח ױזַא .ןרָאװעג טגעיזעב טשרָאקָא
 ןייק טינ ךָאד ךיא ןיב ,טסייג ןיב ךיא םגה .ה .ד ,ןעמעלַא ןיא סעלַא

 -עמָאקלָאפ םעד ןעכוז טשרע זומ ןוא ,טסייג רענעמ ָאקלָאפ

 | ,טסייג םענ

 ףעילרעפ ,טסיינ סלַא ןענופעגנ טשרָאקַא ךיז בָאה סָאװ ,ךיא

 םעד רַאפ ךיז גיוב ךיא סָאװ ,רעדעיוו ךיילג רעבָא טימרעד ךיז

 ַא רַאפ יו רָאנ ,םענענייא ןיימ רַאפ יװ טינ טסייג םענעמָאקלָאפ

 .טײקטסוּפ ענעגייא ןיימ לחיפ ןוא ,ןעגיטייזרענעי

 ןעד זיא יצ רעבָא ,ץלַא ןופ רקיע רעד טסיינ זיא סיוועג ץנַאג
 ןוא רעניטכיר רעד ?טסינ רעגיטכיר רעד טסייג רעדעי

 ."טסייג רעגילייה , רעד ,טסייג ןופ לַאעדיא רעד זיא טסייג רע'תמא

 ,רעלַאעדיא -- ןַא יונעג רָאנ ,רענייד רעדָא טסייג ןיימ טינ זיא רע
 רעד טָא ןוא ."טסייג זיא טָאנ , ."טָאנ, זיא רע ; רעגיטייזרענעי
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 ןעטעב עכלעוו ,יד וצ םהיא טינ ?עמיה ןיא רעטָאפ,, רעגיטייזרענעי
 (.18 ,11 ,סַאקול ,השדח תירב) ."םהיא

 ןַאמנעגנוי םעד ןופ בָא ךיז טדייש שנעמ רענעטקַאוװרעד רעד
 ןהעז וצ טָאטשנַא ,זיא יז יװ טלעוו יד טמהענ רע סָאװ ,טימרעד
 .ה ,ד ,ןרעסעברעפ יז ןעלעוו ןוא ןערעלהעפ םוטעמוא רהיא ןיא
 טגיטסעפעב טרעװו םהיא ןיא ;לַאעדיא ןייז טיול יז ןעטלַאטשעג

 ענייז טיול טלעוו רעד טימ ןענעכער ךיז זומ רע זַא ,גנוניימ יד
 |ע א עדי א ענייז טױל טינ ,ןןעסערעטניא

 םעד טהעז ןעמ ןוא ,טסייג סלַא רָאנ ךיז ןעק ןעמ ןמז ?כ
 ןאמנעגנוי םעד) טסייג ַא ןייז ןיא רָאנ הטרעוו ןעצנַאג םענעגייא

 רַאפ ,"ןעבעל עכילבייל , סָאד ,ןעבעל ןייז ןענעגוצקעװַא טכייל זיא

 גנַאל ױזַא ,(גנוגידיילעבנערהע רעטסנעלק רעד רַאפ ,טשינרָאג ַא

 וצ טפָאה ןעמ עכלעו ,ןעעדיא ,ןעק נַאדע ג רָאנ ןעמ טָאה
 ַא ןעניפעג ךיז ראפ טעװ ןעמ תעב ,ןעכילקריוורעפ לָאמַא ןענָאק

 רָאנ ןעמ טָאה עלייוורעד ,טסייה סע ;טייקניטעהט ןופ זיירק
 .ןעקנאדעג רעדָא ןעעדיא עטרהיפעגסיוא ןייק טינ ,ןעלַאעדיא

 -ָארקעג בעיל ךיל ביי? ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,טלָאמעי טשרע

 טניפעג ױזַא --- ןעבעל ןוא בייל ןופ ,ךיז ןופ תחנ טָאה ןעמ ןוא ,ןעג
 רָאנ טלָאמעי --- רעטלע ןעפייר ןיא ןַאמ א ייב רָאנ רעבָא סע ןעמ
 :סערעטניא ןע שיטסיָאגע רעדָא ןעכילנעזרעּפ ַא ןעמ טָאה

 עלַאטָאט ַא רָאנ ,טסייג רעזנוא ןופ סערעטניא ןַא זיולב טינ .ה .ד
 -יי א ןַא ,ןעשנעמ ןעצנַאג םעד ןופ גנוגידעירפעב ַא ,גנוגידעירפעב

 םענעסקַאװרעד ַא עקַאט טכיילגרעפ .סערעטניא ןעגיצוננעג

 רענעסקַאװרעד רעד ,רע יצ ,טהעז ןוא ןַאמ ןעגנוי ַא טימ ןעשנעמ
 ניטומסיורג רעגינעוו ,רעטרַאה ןעמוקרָאפ טינ ךייא טעװ ,שנעמ
 : טגָאז רהיא ? רענרע רעבירעד רע זיא .ניצוננעגייא רהעמ ןוא
 טפור רהיא יו רעדָא ; רעטמיטשעב ןערָאװעג רָאנ זיא רע ;ןיינ
 רע סָאװ ,סָאד רעבָא זיא ךַאזטּפױה יד ,"רעשיטקַארּפ , ,ןָא סע
 ,ןַאמרעגנוי רעד רעדייא ,טקנופלעטימ םעד רַאפ רחעמ ךיז םלַאה

 -רעטָאפ ,טָאג ןענעוו .ש .ב .צ ,ערעדנַא ןעגעוו טריזַאטנַאפ רעכלעוו
 .ג .ד .א דנַאל

 ַא סיורַא שנעמ רענעסקַאװרעד רעד טגייצ רעבירעד
 / -ופעג ךיז טָאה ןַאמרעננוי רעד .גנוקעדטנעטסבלעז עטייווצ

 -ע 15 א םעד ןיא ןערָאלרטפ רעדעיוו ךיז טָאה ןוא טסייג סלַא ןענ
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 םעד ןיא ,טסייג ןעגילייה ,םענעמָאקלַָאפ םעד ,טסיג םעניימ

 -רעד רעד } ןעלַאעדיא עלַא ןיא -- ץרוק ,טייהשנעמ יד ,ןעשנעמ
 רעגיטפַאהבייל א סלַא ךיז טניפענ שנעמ רענעסקַאװ
 .טסייג

 .ה .ד ,עניטסייג-טינ טַאהעג רָאנ ןעבָאה רעדניק

 רָאנ -- טיילעננוי ;ןעסערעטניא עזָאלנעעדיא ןוא עזָאלנעקנַאדענ
 טָאה שנעמ רענעסקַאװרעד רעד ;ןעסערעטניא עגיטסייג
 .ןעסערעטניא עשיטסיָאנע ,עבילנעזרעּפ ,עניטפַאהבייל

 סע סָאװ טימ ,דנַאטשנעגעג ַא סעּפע טינ טָאה דניק סָאד ןעוו

 סָאד םירָאװ = ; גילייווגנַאל סע ט?היפ ,ןעגיטפעשעב ןענָאק ךיז לָאז

 ,טרהעקרעפ .ּד י ז טימ ןעגיטפעשעב וצ ךיז טינ ךָאנ סייוו דניק
 לייוו ,טייז ַא ןָא דנַאטשנעגעג םעד קעװַא טפרַאװ ןַאמרעגנוי רעד

 םעד ןופ טצָארּפשעגסױרַא ןעקנַאד עג ןעבָאה םהיא רַאפ

 ענייז ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ךיז טגיטפעשעב רע :דנַאטשנענענ

 זיא טסייג ןייז , רעדָא ,גיטסיינ ךיז טגיטפעשעב רע ;ןעמיורט

 ."טגיטפעשעב

 רעטנוא ןַאמרעגנוי רעד םוא-טסַאפ גיטסייג טינ זיא סָאװ ץלַא

 ךָאד טלַאה רע ביוא ."ןעטייקכילרעסיוא ,, ןעמָאנ ןעגיד'נויזב םעד

 עשיטנעדוטש ןופ .ש .ב .צ יוװ) ןעטייקכילרעסיוא עכילניילק ןופ
 רע לייוו רָאנ סע טריסַאּפ ,(ןעטעטילַאמרָאפ ערעדנַא ןוא םיגהנמ

 םהיא רַאפ ןענייז ייז ןעװ .ה .ד ,טסיינ ייז ןיא טקעדטנע

 .ןעלָאבמיס
 סלַא ךילמענ ןוא ,ןעכַאז יד רעטניה ךיז ןיפעג ךיא יוז ױזַא

 יד רעטניה ףךיוא ןענימענ רעטעּפש ךימ ךיא זומ ױזַא ,טסייג

 --טנעגייא ןוא רעפַאשעב רעייז סלַא -- ,{ ע ק נ ַא ד ע ג

 ןעסקַאװעג ןעקנַאדעג יד רימ ןענייז טייצ-רעניטסיינ רעד ןיא .ר ע מ

 -רעביפ יו ;רעדניק ענייז ןעוועג ןענייז ייז םנה ,ּפָאק ן'רעביא
 -- ןעכָארבוצ ךימ ןוא רימ םורַא טבעוושענ ייז ןעבָאה סעיזַאטנַאֿפ
 ךילרעּפרעק ןרָאװעג ןענייז ןעקנַאדעג יד .טכַאמ עכילקערש ַא

 ,רעזייק ,טָאנ יו ,רעטסנעּפשענ ןערָאװעג ןענייז ,ןיילַא ךיז רַאפ

 -רעּפרעק רעייז רעטשרעצ ךיא ןעוו וו .זַא .א דנַאלרעטַאפ ,טסּפַאּפ

 טייקכילרעּפרעק ןיימ ןיא קירוצ ןיירַא ייז ךיא םהענ ןַאד ,טייקכיל

 יד ךיא םהענ טציא  .ךילרעּפרעק רָאנ ןיב ןיילַא ךיא :נָאז ןוא

 ןיימ סלַא ,עניימ סְלַא ,רימ רַאַפ ןיא יז סָאװ ,סָאד סלַא טלעוו
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 בָאה טסיינ סלַא ביוא רימ ףיוא סעלַא היצעב ךיא : םוטנעגייא

 ,גנוטכַארעפ רעטספעיט רעד ןיא טלעוװו יד ןעסיוטשעגקירוצ ךיא

 ןעעדיא רעדָא רעטסייג יד ,רעמיטנעגייא סלַא ,רעטציא ךיא סיוטש

 טינ טכַאמ ןייק רהעמ ןעבָאה ייז ."טייקגיטשינ, רעייז ןיא קירוצ

 רעביא טכַאמ ןייק טינ טָאה "דרע רעד ןופ חכ, ןייק יו ,רימ רעביא

 | | ,טסיינ םעד

 ןעכַאז יד ןיא ןָאטעגנירַא ,שיטסילַאער ןעוועג זיא דניק סָאד

 ןעמוקוצוצ ןעגנולעג זייווכעלסיב םהיא זיא סע זיב ,טלעוו רעד ןופ

 -םילַאעדיא ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעד ; ןעכַאז עגיזָאד יד רעטניה

 םיײברַאעגפורַא ךיז טָאה רע זיב ,ןעקנַאדענ ןופ טרעטסייגעכ ,שיט

 רעכלעו ,ןעשיטסיַאגע םעד ,ןעשנעמ םענעסקַאוװרעד םעד ּוצ

 -ס'נעצרַאה ןייז טיול ןעקנַאדעג ןוא ןעכַאז יד טימ ךיז טהענעב

 ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ ענייז קעװַא טלעטש ןוא ,ןעטסולנ

 לעװ ךיא ןעוו --- ? ןַאמ רעטלַא רעד ,ךילדנע .ץלַא ןופ רעכעה

 .םעד ןעגעוו זעדער וַצ טייצ גונעג ןייז ְךֶאָנ טעוו ,רעטלַא ןַא ןרעוו
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 טייצ רעייינ ןוא רעטלַא רעד ןופ ןעשנעמ

 רע סָאװ ,טלעקיווטנע ךיז טָאה זנוא ןופ רערעדעי ױזַא יוװ
 ןעקעווצ עכלעוו ,טלהעפרעפ רעדָא טכיירנרעד ,טבערטשעב טָאה

 סע ןעשנואוו ןוא רענעלּפ עכלעוו ןוא ,טגלָאפרעפ לָאמַא טָאה רע

 ענייז ןעגנורעדנע עכלעוו ;ןעצרַאה םוצ רעטציא םהיא ןענייז
 ענייז ןעגנולסיירטפיוא עכלעוו ,טכַאמעגכרוד ןעבָאה ןעגנוניימ

 ןרָאװעג טציא זיא רע יו ,ץרוק ; ןערהַאפרע ןעבָאה ןעּפיצנירּפ
 סָאד --- ןעוועג טינ קירוצ ןערהָאי רעדָא ןעטכענ זיא רע סָאװ ,סָאד

 סױרַא רעדעיוװ ,טייקטכייל רעגינעוו רעדָא רהעמ טימ ,רע טגניירב

 -עדנערעפ יד גידעבעל סרעדנוזעב טלהיפרעד ןוא ,ןורכז ןייז ןופ

 רַאפ טָאה רע ןעוו ,ןעמוקעגרָאפ ןיילַא םהיא ןיא ןענייז סָאװ ,ןעגנור

 .ןעבעל ס'נערעדנַאנַא ןופ גנולקיװרעדנַאנַאפ יד ןעגיוא יד

 עבלעוו ,ןעטייקניטעהט יד ןיא ןעקילבניירַא רעבירעד רימָאל

 .טרהיפעגנָא ןעבָאה ןרעטלערוא ערעזנוא

 .עטלַא יד 1

 עכילטסירק-רָאפ ערעזנוא לָאמנייא ןיוש טָאה גחנמ רעד יו ױזַא

 טינ ייז רימ ןעלעוו ,"עטלַא יד, ןעבעגעג ןעמָאנ ַא ןרעטלערוא

 ייז ןעפרַאד ,ןעשנעמ ענערהַאפרע ,זנוא יבנל זַא ,ןעפרַאװפיוא
 רעטייוו ייז רעבעיל ןעלעוו רימ ןוא ,רעדניק יד ןעסייה ךילטנעגייא

 ,ןעמוקעג סָאד זיא רעבָא ױזַא יוװ .עטלַא עטוג ערעזנוא סלַא ןערהע

 ייז סָאד טָאה רעװ ןוא ,ןרָאװעג טרעטלערעפ ןענייז ייז סָאװ
 ? טייקיינ עטרידנעטערּפ ןייז ךרוד ןעּפוטשרעּפ טנָאקעג

 ןופ רערהיפנייא ןערענָאיצולַאװער םעד טונ ץנַאנ ןענעק רימ

 -קעװַא טָאה רעכלעוו ,שרוי ןעניד'צראיךרד-זהֶא םעד ןוא סעיינ

 וצ ידכ ,ןרעטלע יד ןופ תבש םעד ןופ וליפא השודק יד ןעמונעג

 רעד ןופ ףיול םעד ןעסירעגרעביא טָאה ןוא ,גָאטנוז ןייז ןעגילייה
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 ןענעק רימ :  עיגָאלָאנָארכ עיינ ַא ךיז טימ ןעגנַאפוצנָא ידכ ,טייצ
 רעבָא רע טביילב .טסירק רעד --- זיא .סָאד זַא ,ןעסייוו ןוא םהיא
 טעװ רע רעדָא ,רעיינ רעד טנייה ךָאנ רע זיא ןוא ,גנוי ניבייא
 -- ? "עטלַא , יד טרעטלערעפ טָאה רע יוװ ,ןרעוו טרעטלערעפ ךיוא

 םעד טכַארבעג ןעבעל םוצ ןיילַא רעכיז ךָאד ןעבָאה עטלַא יד
 טא ןעקוקמורַא רימָאל זיא .ןעוועג רבקמ ייז טָאה רעכלעוו ,םעיינ

 . ,טקַא-סטרובעג םעד

 טנָאז ,"טייהראוו ַא ןעוועג טלעוו יד ןיא עטלַא יד רַאפ,
 : ץַאזוצ ןעניטכיוו םעד ןעכַאמ וצ טסעגרעפ רע רעבָא ,ךאברעייפ
 וצ רהיא רעטניה ידכ ,טשרָאפעג ןעבָאה .ייז עכלעוו ,טײהרַאװ ַא
 ךילקריוו ףוסל ןעבָאה ייז עכלעוו ןוא ,טײהרַאװנוא ןעקעדטנע

 ,ןעגָאז וצ ןעניימ ם'ּךַאברעייּפ רעטרעוו יד טָא סָאװ .טקעדטנע
 טימ ןעמַאזוצ קעװַא ייז טלעטש ןעמ ןעוו ,ןענעקרעד טכייל ןעמ ןָאק
 -ננעגרעפ ןוא טייקלעטייא רעד ןעגעוו ךורּפש ןעכילטסירק םעד

 לָאמנייק ןָאק טסירק רעד יװ ױזַא ןעד ."טלעוו רעד ןופ טייקכיל
 רָאנ ,טרָאװ ןעכילטעג םעד ןופ טייקלעטייא יד ןהעזנייא טינ
 עכלעוו ,טייהראוו רערָאבּפײרגנָא-טינ ןוא רעגיבייא ןייז ןיא טביולג
 ןעמוקסיורַא רעדנעצנעלנ ץלַא ןוא ןעריפמואירט רהעמ ץלַא זומ

 ױזַא --- ,ןעשינעפעיט ערהיא טשרָאפ ןעמ רהעמ סָאװ ,טכיל ן'רַאפ
 יד זַא ,להיפענ םעד טימ טבעלעג טייז רעייז ןופ עטלַא יד ןעבָאה

 עכילריטַאנ יד .ש .ב .צ) ןעסינעטלעהרעפ עכילטלעוו יד ןוא טלעוו

 ןעגיוב ןעזומ ייז ןעכלעוו רַאפ ,תמא רעד ןענייז (ןעדנַאברעּפ-טולב
 ןעבָאה עטלַא יד סָאװ ףיוא ,סָאד דָארג ."ךיא , ןעניטכעמנהָא רעייז

 ןעטסירק יד ןופ ןעפרָאװרעפ טרעוו ,הטרעוו ןעטסערג םעד טגעלעג
 ענעי סָאװ ,סָאד ןוא ,טינ הטרעוו ןייק טָאה סָאװ ,ךַאז ַא סלַא

 רעטסוּפ ַא סלַא יד ןענעכייצעב ,תמא רַאפ טנעקרעדנָא ןענָאה
 ,ןעדנואוושרעפ טרעוו דנַאלרעטָאפ ןופ גנוטיידעב עכיוה יד ; ןעגיל

 יד *:"ץראב רגא ַא רַאפ ןעטכַארטעב ךיז ןומ טסירק רעד ןוא

 ַאזַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע רעכלעוו ןופ ,הרובק רעד ןופ טייקגילייה

 טנעכייצעב טרעוו ,סעלקָאפָאס ןופ ענָאניטנַא יד יו קרעווטסנוק
 ; ("עטיוט ערעייז ןעבָארגעב עטיוט יד ןעלָאז ,) ךָאז עגיטשינ ַא יו
 טרעוו רעדנעבנעילימַאפ יד ןופ טיײהרַאװ עכילכערברעפנוא יד

 ,18 ,11 ,רעערבעה *
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 רעכיג סָאװ ףראד ןעמ רעכלעוו ןופ ,טײהרַאװנוא ןַא סלַא טכַארטעגב
 ,ץֶלַא ןיא ױזַא ןוא *; ןרעוו זיול

 ןעבָאה ןעכַאז עטצעזעגנעגעג זַא ,ןייא רעטציא טהעז ןעמ ןעוו
 םעד ,עכילריטַאנ סָאד םענייא : טײהרַאװ רַאפ ןעטלָאגעג ןעדייב רַאפ
 -עטלעהרעפ ןוא ןעכַאז עשידרע יד םענייא ,עגיטסייג סָאד ןרעדנַא
 ;רנַאלרעטַאפ עשלעמיה סָאד) עשלעמיה יד ןרעדנַא םעד ,ןעסינ
 -בַארטעב וצ ץְלַא ךָאנ טכיילב -- (.וװ .זַא .א "אליעלד םילשורי,
 ןעבָאה ץאזנענעג רערָאלק רענעי ןוא טייצ עיינ יד ױזַא יו ,ןעס
 ןעבָאה עטלַא יד רעבָא ,םוטרעטלַא םעד ןופ ןעמוקסיױרַא טנַאקעג
 ַא ןיא ןעלדנַאװרעפ וצ טײהרַאװ רעייז ,םעד ףיוא טײברַאעג ןיילַא

 .ןעגיל

 -הָאי עטסדנעצנעלג יר ןופ ךות ןיא ןעגנירדניירַא ךיילג רימָאל
 -סיפָאס יד .טרעדנוהרהָאי ןעשעלקירעּפ םעד ןיא ,עטלַא יד ןופ ןעד
 דנַאלנעבירג ןוא ,טיירּפשעגסיוא טסלָאמַאד ךיז טָאה רוטלוק עשיט
 זיא רעהַא זיב סָאוו ,סָאד ןופ ביירטרעפטייצ ַא טכַאמעג ךיז טָאה
 .טסנרע רערעיוהעגנוא ןַא ןעוועג רהיא רַאפ

 רעד ןופ ןרָאװעג טעטכענקרעפ סרעטָאפ יד ןענייז גנַאלדוצ
 יד ןַא ,גנֹונדרֶא רעדנעריטסיזקע רעד ןופ טכַאמס רעטרעטשעגנוא
 -ר עד וצ ןעגנורהַאפרע ערעטיב יד ןופ ןענרעל טינ ןעלָאז עגנוי
 יד ןעפור הזעה רעניטומ ַא טימ .ןיילַא ךיז ןעלהיפ
 "! ןעפָאלברעפ טינ ךיז זָאל, : הרהזא יד סיוא רעבירעד ןעטסיפָאס
 -טנַא ךיורבעג, :ערהעל עדנערעלקפיוא יד ןעטיײרּפשרעּפ ייז ןוא
 ַא טימ ;טסייג ןייד ,ןיזפרַאש ןייד ,דנַאטשרעּפ ןייד ץלַא ןעגעק
 -םעבמַא טלעוו יד ךרוד ןעמ טמוק דנַאטשרעּפ ןעטביאעג ןוא ןעטוג
 עטסמהענעגנַא סָאד ,לרוג ןעטסעכ םעד ךיז טפַאשרעפ ןעמ ,ןעט
 םעד ט סי י ג םעד ןיא ,סע טסייה ,ןענעקרעד ייז ."}ע בעל
 ןעטלַאה רעבירעד .טלעוו רעד ןעגעקטנַא ןעפָאװ ע'תמא ס'נעשנעמ
 ,ןעדער ןענעק ןופ ,טייקגיהעפ רעשיטקעלַאיד רעד ןופ לעיפ ױזַא ייז
 זַא ,ןרעלקרעד ייז .וז .זַא ,א ,ןעריטוּפסיד ןופ טסנוק יד ןעציזעב
 ךָאנ ןעהעטש ייז ;ץלַא ןעגעקטנַא טסייג םעד ןעכיורבעג ןָאק ןעמ
 טליג רע ןעד ,טסייג ןופ טייקגילייה רעד ןופ טייוו ץנַאג רעבָא
 ןוא תואמר יו טקנוּפ ,ןעפָאװ סלַא ,עטימ סלַא רָאנ ייז רַאפ

 ,29 ,10 ,קרַאמ *
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 טסייג רעייז :רעדניק רַאפ קעווצ ןעגיבלעזמעד ןענעיד תונשקע

 .ןעפיוקרעטנוא טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ד נַא טש ר ע פ רעד זיא

 . עגיטייזנייא ןַא ןעפורעגנָא סָאד רימ ןעטלָאװ גָאט וצ טנייה

 טעדליב : הרהזא יד טגעלעגוצ ןעטלָאװ ןוא ,דנַאטשרעפ ןופ גנודליב

 סָאד .ץרַאה רעייא ךיוא ןרעדנָאז ,דנַאטשרעּפ רעייא זילב טיִנ

 . טלָאװ ץרַאה סָאד ביוא םירָאוװ .סעטַארקָאס ןָאהטעג טָאה ענעגייא

 טלָאװ רָאנ ,ןעבעירט עכילריטַאנ ענייז ןופ ןרָאװעג יירפ טינ

 סע ןעװ ;טלַאהניא ןעגילעפוצ טסכעה ַא טימ טליפעגנָא ןעבילבעג

 ,ןעכַאז עכילרעסיוא יד ןופ טכַאמ רעד רעטנוא ןענַאטשעג טלָאו

 סע .ה .ד ,טייקכילרהעגע ב עטריזילַאטסירקיטינ א יו

 -ס ו לע ג עטסנעדיישרעפ יד ןופ ילכ ַא יו ןעוועג טינ רהעמ טלָאװ

 רעיירפ רעד זַא ,ןעמוקעגסיוא ךילדיימרעפנוא טלָאװ ןַאד --- ןעט

 ןייז ןוא "ץרַאה ןעטכעלש , םעד ןענעיד טזומעג טלָאװ דנַאטשרעפ

 ץרַאה ענעברַאדרעּפ סָאד סָאװ ,ץלַא ןעניטרעפטכער וצ טיירעב

 .טרהעגעב

 ןיא לָאנ ןעמ נונעג טינ זיא סע זַא ,סעטַארקַאס טגָאז םורַאד

 רַאפ ,זיא עגַארפ יד רָאנ ,דנַאטשרעּפ םעד ןעכיורבעג ןעכַאז עלַא

 רעטציא ןעטלָאװ רנמ .ןָא םהיא טגנערטש ןעמ דַאז רעכלעוו

 עטוג יד רעבָא ןענעיד  ."ךַאז עטוג , יד ןענעיד זומ ןעמ ןעגָאז

 רעד סעטַארקַאס זיא רעבירעד  .שילַארָאמ ןייז --- טסייה ְךַאז

 .קיהטע רעד ןופ רעדנירג

 םיועג טָאה ערהעל רעשיטסיפָאס רעד ןופ ּפיצנירּפ רעד

 רעטסדנילב ןוא רעטסגיגנעהבא רעד זַא ,וצרעד ןערהיפ טזומעג

 רעטנעבייצעגסיוא ןַא ןייז טנָאקעג טָאה תוואת ענייז ןופ ףַאלקש

 דוצ. ןוא ןעשטייטסיוא דנַאטשרעּפ ןעפרַאש ַא טימ ןוא ,טסיפאס

 םירָאוו .ןעצרַאה ןעטסָארּפ ןייז ןופ ןעטסנוג וצ ךאז עדעי ןעציּפש

 ןענָאק טינ לָאז ןעמ רעכלעוו רַאפ ,ךַאז ַא סעּפע ןַארַאפ ןעד זיא יִצ

 רהטמ ןענָאק טינ לָאז ןעמ סָאװ רעדָא ,"ץורית ןעטוג, א ןעניפעג

 ? םימעט ן"קב ןייז

 ,ץרַאה ןייר ַא ןעבָאה טזומ רהיא : סעטַארקָאס טגָאז םורַאד

 א ןענַאד ןופ .טייקגולק רעייא ןעטכַא לָאז ןעמ טליוו רהיא ביוא

 "טסייג רעשיכירג רעד ןופ עדָאירעּפ עטייווצ יד ןָא ךיז טביוה

 ןופ טייקנייר יד ,בלה תרהט ןופ עדָאירעּפ יד ,גנואיירפעב

 יד ךרוד ןעסָאלשעגבָא ךיז טָאה עדָאירעּפ עטשרע יד ןעצ ראה
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 -גיטבעמלַא יד טרימַאלקָארּפ ןעבָאה ייז סָאװ טימרעד ,ןעטסיפָאס

 ןעבילבעג זיא ץרַאה סָאד רעבָא .דנַאטשרעפ םעד ןופ טייק

 גידנעטש ,טלעװ רעד ןופ טכענק ַא ,טניוענ ףךילטל?עוו

 עטסָארּפ עגיזָאד סָאד .ןעגנַאלרעפ עכילטלעוו ןופ טקורדנייאעב
 עדָאירעּפ יד --- ןערעוו טריוויטלוק טזומעג ןָא טציא ןופ טָאה ץירַאה

 טריוויטלוק ץרַאה סָאד לָאז רעבָא ױזַא יוװ .רוטלוקיץרַאה ןופ

 ,טסיינ ןופ טייז ןייא זיא רעכלעוו ,דנַאטשרעּפ רעד סָאװ ? ןרעוו

 טימ ךיז ןעלעיּפש וצ יירפ טייקגיהעפ יד .ה .ד --- טכיירגעג טָאה

 רעדעי :ןעצרַאה םעד רָאפ ךיױא טהעטש סָאד -- ןינע ןעדעי
 זַא ױזַא ,םהיא רַאפ ןרעוו דנַאש וצ זומ סערעטניא רעכילטלעוו

 -רעד ןוא דנַאלרעטַאפ סָאד ,עדניימעג יד ,עילימַאפ יד זומ טצעלוצ

 בעילוצ .ה .ד ,ןעצרַאה םעד בעילוצ ןרעוו ןעבעגעגפיוא ןעכיילג

 .ןעצרַאה ןופ טייקגילעז רעד ,טייקגילעז רעד

 טָאה דנַאטשרעפ רעד זַא ,טזייוועב גנורהַאפרע עכילגעט יִד
 ץרַאה סָאד תעב ,ךַאז ַא ןופ טנָאזעגבָא ןעבָאה ךיז טנָאקעג גנַאל ןיוש

 -סיפָאס רעד ךיוא זיא ױזַא .ןערהָאי עלעיפ םעד ראפ ךָאנ טנַאלש
 -רעה יד רעביא ררַאה רעד ןרָאװעג ןעצנַאנניא דנַאטשרעּפ רעשיט

 ןרעוו טגָאירעּפ טזומעג רָאנ ןעבָאה ייז ןוא ,עטכעמ עטלַא ,עדנעש

 ידכ ,טהורעג טגיטסעלעבנוא ךָאנ ןעבָאה ייז ואוו ,ןעצרַאה םעד ןופ
 .ןעשנעמ םעד ןיא ןעבָאה טינ קלח ןייק ראג רהעמ ךילדנע ןעלָאז ייז

 רע ןוא ,סעטַארקָאס ןופ ןעביוהעגפיוא טרעוו געירק רעד טָא

 טיוט םעד ןופ גָאט םעד ןיא טשרע סולש-ןעדעירפ ןייז טכיירגרעד

 ,טלעוו רעטלַא רעד ןופ

 רעדעי ןוא ,בלה תניחב יד ןָא ךיז טביוה סעטַארקָאס טימ
 ןיא ןעבָאה עטלַא יִד .טּפיזענכרוד טרעוו ןעצרַאה ןופ טלַאהניא
 ןעדעי ןעפרָאװעגסױרַא ןעגנוגנערטשנָא עטסערג ןוא עטצעל ערעייז
 ןעגָאלש רהעמ ןעזָאלעג טינ סע ןעבָאה ןוא ןעצרַאה ןופ טלַאהניא
 -ּפעקס יד ןופ והטפיוא רעד ןעוועג זיא סָאד : טינ ךַאז ןייק רַאֿפ
 רעד ןיא ןרָאװעג טכיירגרעד זיא בלה תרהט עגיבלעזיד .רעקיט
 -ןצפיוא דנַאטשרעּפ םעד ןעגנולעג זיא סע סָאװ ,טייצ רעשיטּפעקס
 .טייצ רעשיטסיפָאס רעד ןיא ןעלעטש

 -רעפ רעד זַא ,ןעועג ?עוּפ טָאה ננודליב עשיטסיפָאפ יד

 יד וא ןעלעטשבָא טינ טשינרָאג רַאְפ ךיז לָאז דנַאטש
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 טנעווע ב טינ ךָאז ןייק ןופ לָאז ץרַאה סָאד זַא -- עשיטּפעקס
 .ןרעוו

 רעד ןופ םיקסע יד ןיא טהעודרעפ זיא שנעמ רעד ןמז ?כ
 -- ן'תוכייש עסיוועג ךרוד רהיא טימ ןעמונרעפ זיא ןוא טלעוו

 טָאה ץרַאה ןייז לייוו ,םוטרעטלַא ןופ ףוס םוצ זיב רע זיא סָאד ןוא

 עכילטלעוו יד ןופ טייקגיגנעהבָאנוא רעד רַאפ ןעפמעק- וצ ץלַא ךָאנ
 טסיינ רעד םירָאװ ; טסייג טינ ךָאנ רע זיא גנַאל ױזַא --- ןעכַאז
 -רעק ןוא טלעוו רעד וצ טינ תוכייש ןייק טָאה ןוא זָאלרעּפרעק זיא

 ענייק טינ ,טלעו יד טינ טריטסיזקע םהיא רַאפ .: טייקכילרעּפ

 עגיטסייג יד ןוא עגיטסיינ סָאד רָאנ ץוחַא ,רעדנעב עכילריטַאנ

 יו ,ןרעו טזומעג רעהירפַא שנעמ רעד טָאה רעבירעד .רעדנעכ
 ןופ יירפ ןעצנַאגניא ױזַא ,רָאפ םהיא טלעטש רוטלוק עשיטּפעקס יד

 ןוא ןעטכַא טשינרָאג ירמנל ױזַא טזומענ טָאה ,ןעגנוהיצעב עלַא

 זַא ,טלעוו רעד וצ ניטלינכיילנ ןיטולחל ױזַא ןייז ,ךיז ןרעמיק טינ
 -- ברח ןעצנַאנניא טרעוװ יז ןעוו וליפא ןערהַא טינ לָאז םהיא
 .טסיינ סלַא .ה .ד ,זָאלהטרעוװ ןעלהיפ ןענָאק ךיז לָאז רע רעדייא

 יד ןופ טייבראנעזעיר רעד ןופ טַאטלוזער רעד זיא סָאד טָא ןוא

 ןוא ן'תוכייש ןהֶָא ןעזעוו ַא סלַא ךיז ןעק שנעמ רעד סָאװ ,עטלַא
 ,טסייג סלַא -- טלעוו ַא ןהָא

 ןעבָאה תונאד עכילטלעוו עלַא יו םעדכָאנ ,רעטציא טשרע
 רע זיא ,ןעמעלַא ןיא סעלַא ןרָאװענ ךיז רע זיא ,טזָאלעגבָא םהיא
 -טייד רעדָא ,טסיינ םעד בעילוצ טסיינ זיא רע .ה .ד ,ךיז רַאפ רָאנ
 .עגיטסייג סָאד ןענעוו רָאנ ךיז טרעמיקעב רע : טגָאזעג רעכיל

 -ןעביוט ןוא טייהנולקךעגנַאלש רענילטסירק רעד ןיא

 גנואיירפעביטסיינ רעטלַא רעד ןופ ןעטייז עדייב יד ןענייז דלושנוא
 ייז ןַא ,ןרָאװעג נידנעטשלָאפ ױזַא --- ץרַאה ןוא דנַאטשרעפ ---
 רהעמ ךיז טזָאל ייז ןופ ענייק ןוא ,יינ ןוא גנוי רעדעיוװ ןעניישרע
 .עכילריטַאנ ןוא עכילטלעוו סָאד ןופ ןעפָאלברעפ טינ

 ןא טסיינ םוצ ןעכיוהעגפיוא ךיז ָאזלַא ןעכָאה עטלַא יד

 -לעוװ ,רעבָא שנעמ ַא .ניטסיינ ןרעוו וצ טבערטשענ ןעבָאה
 ץנַאנ וצ ןעניוצענניהַא טרעוו ,טסיינ טלַא גיטעהט ןייז ?יוו רעכ
 טנַאקעג ךיז רעהירפ טָאה רע סָאװ ,יד רעדייא ןענַאנפיױא ערעדנַא
 ןָאהט וצ סעּפע ךילקריוו ןעבינ עכלעוו ,ןעכַאנּפיוא וצ --- ,ןעלעטש
 רעכלעו ,ןיז ֿפר ַא ש רעדָא ןיז םעד זיולב טינ 'ןוא טסייג םעד
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 רעד .{ ע כ א ז ןופ ררַאה רעד ןרעוו וצ ןָא רָאנ ךיז טגנערטש
 ןיא ןוא עגיטפקייג סָאד ןעגעוו רָאנ סיואכרוד ךיז טהימעב טפייג

 --ולג םעד רַאפ :"טסייג ןופ ןערוּפש, יד סיוא רע טכוז ץלַא
 טריסערעטניא ץלַא ןוא "טָאג ןופ ץלא טמוק, טסיג ןעגיב

 יד םהיא טרעלקרע סע ?עיפיוו ףיוא ,לעיפיוזַא ףיוא רָאנ םהיא
 טניישרע טסיײג ןעשיפָאס ָאליפ םעד ;גנומַאטשבָא עגיזָאר

 טריסערעטניא סע ןוא ,טפּפונרעפ רעד ןופ לעּפמעטש םעד טימ ץְלַא
 .ה .ד ,טפנונרעפ ןעקעדטנע ןיירעד ןָאק רע ױוז ,םייוו ױזַא רָאפ םהיא

 ,טלַאהניא ןעגיטסייג ַא
 וצ טינ ןיטולחל טָאה רעכלעוו ,סע טסייח ,טסייג םעד טינ

 רָאנ ,ך אז ןייק טימ ,גיטסייג טינ זיא סָאװ סעּפע טימ ןָאהט
 רעביא ןוא רעטניה טריטסיזקע סָאװ ,תיצמת םעד טימ ךילפילשפיוא

 עטלַא יד ןעבָאה םהיא טינ -- ןעקנַאדע ג יד טימ ,ןעכַא; יד
 ייז ,ןיינ ;טאהעג טינ ךָאנ םהיא ןעבָאה ייז ןעד ,טגנערטשעגנָא
 ךָאנ טצכעלעג ןוא םהוא רַאפ טלעגנַארעג ךיז ְךָאנ טשרע ןעבָאה

 -בעמ רעייז ןענעקטנא טפרַאשעג םהיא רעבירעד ןעבָאה ןוא ,םהיא
 רַאפ טלָאװ רעבָא סָאװו) .םישוח יד ןופ טלעוו יד ,אנוש ןעטסגיט
 יד ןוא אווָאהעי וליפא ןעוו ,גיד'םישוח ןעזעוועג טינ ךילטנענייא ייז

 ףירנעב םעד ןופ ןעוועג טייוו ץנַאג ךָאנ ןענייז רעטענ עשינרייה

 -רעטָאפ ןעכילניז םעד ןופ טרָא םעד ףיוא.ןעוו ?  "טסייג זיא טָאג;
 (? .וװ .זַא .א ,ןעטָארטעגניירַא טינ "עשלעמיח, סָאד ךָאנ זיא דנַאל
 ,ןיז רעייז םישוח יד ןופ טלעוו רעד ןענעקטנא טפרַאשעג ןעבָאה ייז

 ענלקיטלא יד טָא ,ןעדיא יד ןענייז טנייה ךאֹנ .ןיזפרַאש רעייז

 ; טקנוּפ םעד טָא ןופ רעטייוו קעװַא סינ ,םוטרעטלַא ןופ רעדניק

 ןוא המכח רעד ןופ טייקראטש ןוא תופירח רעצנַאנ רעד טימ ןוא
 ןופ ררַאה רעד הימ רעּפַאנק טימ טרעוו סָאװ ,דנאטשרעפ םעד
 םעד ןעניפעג טינ ייז ןענָאק ,ןענעיד וצ םהיא ייז טגניווצ ןוא ןעכַאז
 ןופ טינ טשינרָאג ט 9 ַא ה רעכלעו ,ט סייג

 |ע כ אז

 טביולרע רע ?ייוו ,ןעסערעטניא עגיטסייג טָאה טסירק רעד
 טהעטשרעפ דיא רעד ;שנעמ רעגיטסיינ א ןייז וצ ךיז
 רע לייוו ,טייקנייר רעייז ןיא ןעסערעטניא עגיזָאד יד טינ וליפא

 .ןעכַאז ףוא ה ט ר ע וו םוש ןייק ןעגעל וצ טינ ךיז טביולרע
 ,טייקגיטסייג ַא ,טייקניט סיי ג ענייר ןייק טינ טכיירגרעד רֶש
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 ןע ביולג םעד ןיא .ש .ב .צ ,זעינילער טקירדעגסיוא טרעוו יז יו

 ןהֶא רָאג .ה .ד ,ןיילַא ץלַא טגיטרעפטכער רעכלעוו ,ןעטסירק יד ןופ

 בא גיבייא ףיוא ןעדיא יד טלייט טייקגיטסייג-טינ רעייז .םישעמ

 -דנעטשרעפנוא זיא שנעמ רעגיטסייג רעד םירָאװ ; ןעטסירק יד ןופ

 יא רעזָאלטסיײג רעד יו ױזַא טקנוּפ ,ןעזָאלטסייג םעד ראפ ךיל

 םעד רָאנ ןעבָאה רעבָא ןעדיא יד .ןעניטסייג םעד ייב טעטכַארעּפ

 ."טלעוו רעד ןופ טסייג ,

 ןופ טייוו ױזַא טגעיל ןיזפעיט ןוא ןיזפרַאש רעגיטייצרַאפ רעד

 יו ,טלעוו רעכילטסירק רעד ןופ טייקניטסייג רעד ןוא טסיינ םעד

 .לעמיה ןופ טייוו זיא דרע יד

 טקירדעג טינ טרעוו ,טסייג רעיירפ סלַא ךיז טלהיפ סָאװ רעד

 רע לייוו ,טלעוו רעד ןופ ןעכַאז יד ןופ ןעטסגנַא ןייק טינ טָאה ןוא

 טסייה ,טסַאל רעייז ךָאנ ןעמ טרהיּפש רעמָאט ;טינ ייז טעטכא

 ייז ףיוא טגנעל ןעמ זַא ,טקנערשעב ?עיפיוזַא ךָאנ זיא ןעמ זַא ,סע

 סָאד סָאװַאסָאד ךיז טמהענ ןופרעד ןוא ,טכיווע ג ןעסיוועג ַא

 זיא ץלַא ןופ רקיע רעדָאזעמעוװ ייב - .בעיל ךָאנ םענייא זיא ןעבעל

 ךיו םגערפ רעד ,טסייג רעיירפ סלַא ןערהיפ ןוא ןענעק וצ ךיז

 רע ןוא ,ייברעד ןהעג םהיא טעװ סע גירעיורט יװ ,ךָאנ גינעוו

 ידכ ,ןענדרָאנייא ךיז לָאז רע ױזַא יו ,ךָאנ טינ טּפיוהרעביא טקנעד

 -נוא יד ןע בע ? ןעכיירסונעג רעדָא ןעיירפ גיטכיר ַא ןעבעל וצ

 ,ןעכַאז ןופ בא טגנעה סָאװ ,ןעבעל םעד ןופ ןעטייקכילמעווקעב

 עגיטסייג ףיוא ןוא גיטסייג רָאנ טבעל רע לייוו ,טינ םהיא ןרעטש

 "נורַא רָאנ טננילש רעדָא ,רע טסערפ רעבָא םעד ץוחַא ; גנורהַאנ

 6נהעג סע ןעוו ןוא ,טוהט רע סָאװ גידנעסיוו טינ רָאג טעמכ ,רעט

 ,עקַאט רע טברַאטש ךילרעּפרעק זיא ,ןעסערפ וצ סָאװ סיוא םהיא

 ײד וציטכַאמ ןוא ךילברעטשנוא ךיז רע טלַאה רעבָא טסייג םלַא

 .קנַאדעג ַא ןיא טפעיטרעפ רעדָא גנומיטש רעכילרעייפ ַא ןיא ןעגיוא

 ;ןעקנעד -- זיא ,סעניטסייג טימ גנוגיטפעשעב זיא ןעבעל ןייז

 טימ ןעגיטפעשעב ךיז רע געמ .טינ םהיא טרעמיק עגירעביא סָאר

 רע רעדָא ןָאק רע סָאװ ,ןפוא ןיא סע ןעכלעוו ףיוא ,סעגיטסיינ

 ןיא רעדָא גנוטכַארטעכ ןיא ,גנומיטש רעכילרעייפ ןיא --- ליױו

 ,ןעקנעד ַא לָאמעלַא זיא ןָאהט ןייז --- סינטנעקרעד רעשיפָאסַָאליפ

 רָאלק ץנַאג ךילדנע זיא סָאד טָא ןעמעוו ,טרַאק-עד טָאה םורַאד ןוא

 סָאד ,קנעד ךיא; :ץַאז םער ןעלעטשפיוא טנָאקעג ,ןרָאװעג
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 ןייז ןיימ זיא ,ָאד סע טניימ ,ןעקנעד ןיימ ."ןיב ךיא --- : טסייה

 רָאנ ,ףיא בעל ,גיטסייג בעל ךיא ןעוו רָאנ ; ןעבעל ןיימ רעדָא

 ךרוד ןוא ךרוד ןיב ךיא --- רעדָא ,ךילקריוו ךיא ןיב טסייג סלַא

 רעטעּפ רעכילקילגמוא רעד .טסיינ ץוחַא טשינרָאג רהעמ ןוא טסייג
 טערטרָאּפ רעד זיא ,ןעטָאש ןייז ןערָאלרעּפ טָאה סָאוװ ,?הימעלש

 םירָאו :טסייג ַא ןערָאװעג זיא סָאװ ,ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד ןופ

 יו ,טרהעקרעפ -- .ןעטָאש ןייק טינ טָאה רעּפרעק ס'טסיינ םעד

 יז גיטומ ןוא קרַאטש יװ ! עניטייצרַאפ יד ייב זיא ץלַא שרעדנַא

 ,ןעכַאז ןופ טלַאװעג רעד ןענעקטנַא ןעטלַאהרעפ טגעמעג ךיז ןעבָאה
 ןוא ,ןענעקרעדנָא טזומעג ךָאד אפוג טלַאװעג יד רעבָא ייז ןעבָאה

 טצישעב ןעבָאה ייז סָאװ ץוחַא ן'לעוּפ טנָאקעג טינ ייז ןעבָאה רהעמ

 טעּפש .ךילנעמ יו טונ ױזַא רהיא ןעגעקטנַא ןע בע?  רעייז

 טינ ןיא "ןעבעל תמא, רעייז זַא ,טנעקרעדנָא ייז ןעבָאה טשרע

 ןעכַאז יד ןענעקטנַא ףמַאק ןיא טרהיפענ טרעוו סָאוװ ,ןעבעל סָאד

 טרהעק , סָאװ ,ןעבעל "עניטסייג, סָאד ןרעדנָאז ,טלעוו רעד ןופ

 םָאד טָא ןעבָאה ייז תעב ןוא ;ןעכַאז עגיזָאד יד ןופ "בָא ךיז

 "עיינ , יד .ה .ד ,ןעטסירק --- ןרָאװעג ייז ןענייז ןַאד ,ןהעזעגנייא
 סָאװ ,רעבָא ןעבעל סָאד .עטלַא יד ןעגעקטנַא רערעיינעב יד ןוא

 טינ טהיצ ,ןעבעל עגיטסייג סָאה ,ןעכַאז יד ןופ טרהעקעגבָא ךיז טָאה

 ןופ רונ טבעל, סע ןרעדנָאז ,רוטַאנ רעד ןופ הקיני ןייק רהעמ

 .ןע ק נ ע ד --- רָאנ ,"ןעבעל , רהעמ טינ רעבירעד זיא ןוא "ןעקנַאדעג

 ןעוועג ןענייז עטלַא יד זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ןעמ זומ ךָאד

 -רָאפ טינ ךיוא ךיז ןָאק ןעמ יו ױזַא ,ןעקנַאדעג ןהָא רָאנ
 ןהֶא רָאנ ןייז ןענָאק לָאז רע ,ןעשנעמ ןעגיטסייג םעד ןעלעטש

 ןעקנַאדעג ערעייז טַָאהעג ייז ןעבָאה ,טגָאזעג רעניטכיר .ןעבעל

 .וו .זַא .א רעטעג יד ,ןעשנעמ םעד ,טלעוו רעד ןעגעוו ,ץלַא ןעגעוו
 טײברַא רעד ןיא ניטעהט קרַאטש ןעזיוװעגסױרַא ךיז ןעבָאה ןוא

 ןעק נַאד עג  םעֶד .ןייזטסואוועב םֹוצ ץלַא סָאד ןעננערב וצ

 טקנעדרעגנ ןעבָאה ייז וליפא ןעוו ,טנעקעג טינ ייז ןעבָאה רעבָא ןיילַא

 ."ןעקנאדעג ערעייז טימ ךיז טנָאלּפענ, ןוא ןעכַאז יײלרעלַא ןענעוו

 ןעקנַאדעג עניימ , :ךורּפש ןעכילטסירק םעד ייז טימ טכיילנרעפ
 זיא לעמיה רעד יו לעיפ ױזַא ןוא ,ןעקנַאדעג ערעייא טינ ןענייז
 רָאפ רעכעה ןעקנַאדעג עניימ ךיוא ןענייז ױזַא ,דרע רעד ןופ רעכעה
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 ןעביוא זיא סָאװ ,טָאד ןָא ךיז טרעניארע ןוא ,"ןעקנַארעג ערעייא
 .ןעקנַאדעג-רעדניק ערעזנוא ןעגעוו ןרָאװעג טגָאזעג

 -סנ ע בע? ןע'תמא םעֶד ? םוטרעטלַא סָאד טכוז סָאװ זיא
 ןופרעד טעװ ףוס םוצ !ן ע ב ע ? ןופ סונעג םעד ,סונעג
 ."ןעבעל ע'תמא , סָאד ןעמוקסיוהַא

 זיא טייקדנוזעג, :טנניז סערינָאמימ טעֶאּפ רעשיכירג רעד

 -קענ סָאד ;ןעשנעמ ןעכילברעטש םעד רַאֿפ הנתמ עטסלעדע יד

 ןעפַאשעג ,טייקכייר זיא עטירד סָאד ; טייקנהעש זיא םעד ףךָאנ עטס
 ןעדיירפ עגילעזעג יד ןופ סונעג רעד זיא עטרעפ סָאד ; גורטעב ןהָא
 ץלַא ןענייז סָאד ."דניירפ עגנוי ןופ טפַאשלעזענ רעד ןיא

 ןופ סענעגָאיד טָאה .ןעדיירפססנעבעל ,תונתמיסנעבעל

 ,סונעג-סנעבעל ן'תמא םעד רעסיוא שרעדנַא סעּפע טנוזעג עּפָאניז

 עטסנעלק ךילגעמ יד ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא ןענופעג טָאה רע ןעכלעוו
 רעכלעוו ,ּפיטסירַא טכוזעג טָאה שרעדנַא סָאװ ? ןעשינפרעדעב
 -מוא עלַא רעטנוא טימעג ןעכילהערפ ַא ןיא ןענופעג םהיא טָאה

 "ס נג ע ב על ןעטבירטעביטינ ,ןעכילהערפ םעד ןעכוז ייז ? ןעדנעטש
 ןופ ןעבָאה ֹוצ האנה ןעכוז יז ,טייקכילהערפ יד ,טומ
 ,"טלעוו ר ע ד,

 -נעמ םעד ,ם כ ח םעד ןעכילקריוורעפ ןעליוז רעקיָאטס יד =
 םייוו סָאװ ןעשנעמ םעד ,םייחה תמכח טימ ןעש
 ןעניפעג ייז .ןעבעל גולק ַא -- טניימ סָאד ,ע בע וצ יוו
 ןהֶא ןעבעל א ןיא ,טלעװ רעד ןופ גנוטכַארעפ רעד ןיא םהיא
 ןעגנוהיצעב עכילדנייפ ןהֶא ,גנוטיירבסיוא ןהָא ,גנולקיווטנע-סנעבעל

 ןא ,ןעבעל ןעטרילָאזיא  ַא ןיא .ה .ד ,טלעוו רעד טימ
 רעד רָאנ :ןעבעלטימ םעד ןיא טינ ,ןעבעל סלַא ןעבעל םעד
 ,טרהעקרעפ .טיוט םהיא רַאפ זיא ערעדנַא סעלַא ,טבעל רעקיִאטס

 .ןעבעל ךילגעוועב ַא ןעגנַאלרעפ רעערוקיּפע יד

 ןעבָאה האנה טלָאװעג ןעבָאה ייז יו ױזַא ,עגיטייצרַאפ יִד

 ןעדיא יד) ןעבעל ליואוו- ַא ןעננַאלרעפ ,טלעוו רעד ןופ
 ןוא רעדניק טימ טשנעבעג ,ןעבעל גנַאל ַא ןעגנַאלרעפ סרעדנוזעכ
 יד ןיא ןייזליואוו א ,(ןעבעל גידנעגינעגרעפ) עינָאמעדייא ,(רעטיג

 םנױזַא סלַא טביול .ש .ב .צ ,טירקָאמעד .,ןעמרָאפ עטסנעדיישרעפ

 ןהֶא ,םהענעגנַא-דלימ ךיז טבעל סע, רעכלעוו ןיא ,"הור-טימעג , יד

 ,"גנוגערפיוא ןהָא ןוא טכרָאפ
* 
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 ,הור-טימענ רעד טימ ,רחיא טימ זַא ,סע טסייה ,טניימ רֶע

 ןוא ?לרוג ןעטסעב םער וצ ךיז טיירג ,ןעטסעבמא סיוא רע טמוק

 רעד ןופ ןָאק רע רעבָא יו ױזַא .טלעוו יד ךרוד ןעטסעבמַא טכַאמ
 -רעפ רע ?ייוו ,םעט םעד תמחמ רָארג ןוא ,ןרעוו זיו טינ טלעוו

 ןרעוו וצ זיול גנוהימעב רעד ןיא טייקגיטעהט עצנַאנ ןייז טגניירב

 טלעוו רעד ןופ ןעסיוטשבָא םעד ןיא .ה ,ד ,רהיא ןופ
 סָאװ יד ןוא ענעסיוטשעגבָא יד זַא ,גיטיונ ךָאד זיא וצרעד סָאװ)

 זַא םירָאװ ,ןהעטשעב ןעביילב ןעלָאז ןרעוו ןעסיוטשעגבָא ןענָאק
 יוַא :(ןעסיוטשוצבא סָאװ ןעװעג טינ רהעמ ךָאד טלָאװ טינ
 ןוא ,גנואיירפעב ןופ דַארג ןעסיורג ץנַאג ַא סנעטסכעה רע טכיירג

 .ךָאנ ךרע ן'טיול רָאנ עטיירפעב-רעגינעוו יד ןופ ךיז טדיישרעטנוא

 ,ןיז ןעשידרע םעד ןופ גנוטיוטבָא ַאזַא וצ ןעמוק וליפא לָאז רע ןעוֶו

 םעד ןופ ןרעּפסיװ ןעגינָאטנייא םעד יוװ רהעמ טינ וצ-טזָאל סָאװ
 םצע ןיא ןעדיישרעטנוא טינ ץְלַא ךיז רע טעװ ,"םהַארב , טרָאװ

 ןעשנעמ ןעכילניו םעד ןופ

 טזייוו דנענוט-ןעשנעמ יד ןוא גנוטלַאה עשיָאטס יד ולימא

 ןעלעטשקעװַא ךיז ןוא ןעטלַאהרעד ךיז זומ ןעמ זַא ,ףיורעד ןָא רָאנ
 רעייז ---) רעקיִאטס יד ןופ קיטע יד ןוא ; טלעו רעד ןענעקטנַא

 טסואוועג טשינרָאג ןעבָאה ייז יו ױזַא ,טפַאשנעסיװ עגניצנייא

 -רעפ ךיז לָאז רע יו רעסיוא ,טסייג םעד ןעגעוו ןעגָאז וצ סָאװ

 ייז ןעבָאה (קיזיפ) רוטַאנ רעד ןעגעוו ןוא ,טלעוו רעד וצ ןעטלַאה

 ןעגעקטנא ןעלעטשקעװַא ךיז זומ םכח רעד זַא ,טסואוועג רָאנ
 ערהעל ַא ,רהעמ טשינ רָאנ ,טסייג ןופ ערהעל ןייק טיג זיא (רהיא
 ןעגעקטנַא גנוטּפיוהעבטסבלעז ןופ ןוא גנוסיוטשבָא-טלעוו רעד ןופ

 -ענפיואנוא , רעד ןיא טהעטשעב ערהעל יד טָא ןוא .טלעוו רעד
 -קירדסיוא רעד ןיא .ה ,ד ,"ןעבעל ןופ טייקכילטימעג ןוא טייקטגער

 .רעמיור יד ןופ דנענוט רעטסכיל

 ןעבאה המכח-סנעכע? רעד טָא וצ רעדיוא רעטייוו

 .(.וו .זַא .א ָארעציצ ,ץַארָאה) טכַארבעג טינ רעמיור יד ךיוא סע

 זיא רעערוקיּפע יד ןופ (ענָאדעה) ןהעגליואוו ךיז ןעזָאל סָאד
 ,רערטיכ רָאנ ,רעקיאטס יד ןופ יו המכח-סנעבעל ענעגייא יד

 ןעגעק ךיז ןעטלַאהרעפ רעדנַאנַא רָאנ ןענרעל ייז .רעשירעגירטעב

 ןענעק גנוטלַאה עגולק ַא ןעמהעננָא רָאנ ןעסייה ייז ,טלעוו רעד
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 זיא יז םיֹרָאֹו ,ןרעװ טלעװ יד זומ טרַאנעגבָא : טלעוו רעד

 | ,דנייפ ןיימ

 -לָא פ טרהיפעגכרוד טרעוו טלעוו רעד טימ ןעכעדבבָא סָאד

 גנוהיצעב עצנַאג ןימ .ועקיטּפעק ס יד ןופ גידנעטש

 : טגָאז ןָאמיט ."זָאלטײהרַאװ ןוא זָאלהטרעװ, זיא טלעוו רעד וצ

 ,טלעוו רעד ןופ ןעּפעש רימ סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןעגנודניפמע יד,

 טפור "? טייהרַאװ זיא סָאוו, ."טייהרַאוװו ןייק טינ ןעטלַאהטנע

 טוג טינ טלעוו יד זיא ערהעל ס'נַאהרריּפ טיול .סוטַאליּפ סיוא

 ןענייז סָאד .וװ .זַא .א סואימ טינ ןוא ןהעש טינ ,טבעלש טינ ןוא

 : טגָאז ןָאמיט .רהיא בינ ךיא עכלעו ,ןעט ַאקיד ער ּפ רָאנ

 ןרעדנַאז ,טכעלש טינ ןוא טוג טינ ךָאז ןייק זיא ןיילַא ךיז ןיא,

 רעד ןעגעקטנַא ;"ױזַא רעדָא ױזַא רָאנ טקנעד שנעמ רעד

 (טייקטרהירעגנוא יד) עיסקַארַאטַא יד רעביא רָאנ טביילב טלעוו

 יד : רעטרעוו ערעדנַא טימ רעדָא -- ןייז םוטש סָאד) עיזַאפַא ןוא

 רעד ןיא רהעמ ןָאק ןעמ .(ט יי ק כי ר ע ני א עטרילָאזיא

 ןעכערּפשרעדיװ ןעכַאז יד ; "ןענעקרעד טינ טייהרַאװ ןייק , טלעוו

 דיישרעטנוא ןייק ןעטלַאהטנע ןעכַאז יד ןענעוו ןעקנַאדעג יד ,ךיז

 טפור רענייא סָאװ זַא ױזַא ,סנייא ץלַא ןענייז טכעלש ןוא טוג) טינ

 רעד וצ ףוס ַא זיא ָאד ;(טכעלש רַאפ רערעדנַאנַא טלַאה ,טוג ןָא

 רעכיא רָאנ טביילב סע ןוא ,"טייהרַאװ, רעד ןופ שינעטנעקרעד

 -עטנעקרעד ןייק טינ טָאה סָאוושנעמ רעד

 ןענעקרעד וצ סָאװ טשינרָאג טניפעג רעכלעוו ,שנעמ רעד ,שינ

 עגידעל-טייהרַאװ יד טזָאל שנעמ רעגיזָאד רעד ןוא ,טלעוו רעד ןיא

 .רהיא ןעגעוו טינ ךיז טרעמיק ןוא ןהעטש טושּפ טלעוו

 ט ל עוו רעד טימ גיטרַאפ םוטרעטלַא סָאד טרעוו ױזַא טָא

 .ללכב טלעוו רעד טימ ,גנונדרָא-טלעוװ רעד טימ ןעכַאז ןופ

 טרעהעג טלעוו רעד ןופ ןעכַאז יד וצ רעדָא גנונדרָא-טלעװ רעד וצ

 רעד עכלעוו ןיא ,ן'תוכייש עֶלַא רָאנ ,רוטַאנ יד רָאנ טינ רעבָא

 יד .ש .ב .צ ,רוטַאנ רעד ךרוד טלעטשענקעװַא ךיז טניפעג שנעמ

 עכילריטַאנ, ענעפורעגנָא ױזַא יד ,ץרוק ,עדניימעג יד ,עילימַאפ

 ןָא ןַאד טגנַאפ ט סיינ ןופ טל עוו רעד טימ ."רעדנעכ

 טנעפָאװעב ְּךָאנ טהעטש רעכלעוו ,שנעמ רעד .םוטנעטסירק סָאד

 ןעכלעו וצ) דייה רעד ,רעטלַא רעד זיא ,טלעוו רעד ןעגעקטנַא

 רעד ;(טסירקיטינ ַא סלַא ךיא רעד ךיוא טרעהענ סע סַאלק
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 ןופ טסול, ןייז ץוחַא רהעמ טינ טגעוועב ךַאז ןייק ןעמעוו ,שנעמ

 רעד זיא ,טסייג -- ןייז ,להיפעגטימ ,עיטַאּפמיס ןייז ,"ןעצרַאה

 .טסירק רעד ,רעייג

 רעביא ןוחצנ םעד רַאפ טײברַאעג ןעבָאה עטלַא יד יװ ױזַא

 ןופ ןעשנעמ םעד ןעזיילוצסיוא טבערטשעג ןעבָאה ןוא טלעוו רעד

 טימ גנַאהנעמַאװצ ןופ רעדנעב עטקירטשעגמורַא ערעווש יד

 רער וצ ןעמוקעג ףיױא ףפוסל ייז ןעניז ,ןעכַאז ערעדנַא

 סָאװ ץלַא וצ גוצרָאפ ַא ןעבעג וצ ןוא טַאַאטש םעד ןופ גנוזיילפיוא

 סלַא ךָאד ןענייז .וו .זַא .א עילימַאפ ,עדניימעג .טַאוװירּפ זיא

 ןרעלעמשרעפ עכלעוו ,ןעגנורעטש עגיטסעל ן'תוכייש עכילריטַאנ

 .טייהיירפ עניטסייז ןיימ

 .עיינ יד .2

 ; םינעפעשעב יינ ַא רע זיא ןַאד ,סוטסירק ןיא דנַאמעי זיא,

 ."ןרָאװעג יינ ץלַא ןיא םע ,העז ;ןעגנַאגרעפ ןיא עטְלַא סָאד

 :ןרָאװעג טגָאזעג ןעביוא ןיא סע יװ ױזַא (.17 ,5 טנירָאק ,9)

 רימ ןעזומ ,"טייהרַאװ ַא ןעװעג טל עוו יד זיא עטלַא יד רַאּפ,

 -רַאװ ַא ןעװעג ט סייג רעד ןיא עיינ יד רַאפי :ןעגָאז ָאד

 םעד ןעזָאלסױא טינ רימ ןעזומ ָאד ױזַא טרָאד יז רעבָא ,"טייה

 -טנע וצ טכוזעג ןעבָאה ייז רעכלעוו רעטניה ,טייחרַאװ א :ץאזוצ

 -טנע ךילקריוו ףוס? יז ןעבָאה ייז ןוא טיײהרַאװנוא רהיא ןעקעד

 | . .טקעד
 עכילנהע ןַא ןעזייוועב ןעמ ןָאק םוטנעטסירק םעד ןיא ךיוא

 רעד זיב .ןעמונעגנָא טָאה םוטרעטלַא סָאד סָאװ ,יד יו גנוטכיר

 "רע פ רעד זיא ,ןָאיצַאמרָאּפער יד טיירבעגרָאפ טָאה עכלעוו ,טייצ

 -רעה רעד רעטנוא רענעגנַאפעג ַא ןרָאװעג ןעטלַאהעע דנאטש

 -ָאטַאמרָאפערירַאפ םעד ןיא ;ןעמגָאד עכילטסירק יד ןופ טפַאש

 -םיא שיטסיפ ַא ס ךיז רע טָאה רעבָא טרעדנוהרהָאי ןעשיר

 עלַא טימ לעיּפש ןעשיסרוקיּפא ןַא ןעבירטעג טָאה ןוא ןעביוהעג

 ןיא וליפא ,ןַאד סע טָאה ןעסייהעג .הנומא רעד ןופ םירקיע

 רָאנ טביילב ץרַאה סָאד ןעוו ; ףיוה ןעשימיור ןיא ןוא ןעילַאטיא

 סנעגינעגרעפ ענייז ןעסינעג דנַאטשרעּפ רעד נעמ ,טניזעג ךילטסירק

 ,ליוו רע ?עיפיוו

 לעיפיוזַא ןעמ זיא ןָאיצַאמרָאפער רעד רַאפ טייצ ערעגנעל ַא
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 טטּפױּפ רעד זַא ,"תוקילחמ, עניד'לוּפלּפ וצ ןעוועג טנהעוועגוצ

 ליפא גגַאפנָא ןיא ןעבָאה טייצ רענעי ןופ עטסרהעמ יד ןוא

 .םיחלג ןעשיווצ הקלחמ ַא רַאפ ןעטלַאהעג ןעטערטסױרַא ס'רעהטול

 יו יױזַא ןוא ,קיטסיפָאס רעד טימ ךיז טכיילגרעפ םזינַאמוה רעד

 ןענַאטשעג ןעבעל עשיכירג סָאד זיא ןעטסיּפָאס יד ןופ טייצ רעד ןיא

 ױזַא ,(רעטלַאטייצ עשילקירעּפ סָאד) גנוהילב רעטסכעה רעד ןיא

 ,םזינַאמוה ןופ טייצ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ עטסדנעצנעלג סָאד זיא

 רעד ןיא -- ןעגָאז טנַאקעג טכייליפ ףיוא סע טלָאװ ןעמ יו רעדָא

 -טנע יד ,יירעקורדכוב ןופ גנודניפרע יד) םזילעווַאיכאמ ןופ טייצ

 ןיא טייצ רעגיזָאד רעד ןיא  .(.וז .זַא ,א ,ַאקירעמַא ןופ גנוקעד
 -וצסיוא ךיז גנַאלרעפ םעד ןופ ןעוועג טייוו ץנַאג ךָאנ ץרַאה סָאר

 ,טלַאהניא ןעכילטסירק םעד ןופ ןעגידעל

 ,סעטַארקָאס יו ױזַא ,ךילדנע טָאה ןָאיצַאמרָאפער יד רעבָא

 יד ןענייז ןַאד טניז ןוא ,טסנרע רע צר עה יד וליפא טכַאמעגנ

 ןעמ יו ױזַא .ןרָאװעגנ רעכילטסירקנוא -- רהעמ ץלא רעצרעה

 ,ןעצרַאה םוצ ךָאז יד ןעמהענ וצ ךיז ןעביוהעגנָא ן'רעהטול טימ טָאה
 ,וצרעד ןערהיפ טזומעג ןָאיצַאמרָאפער רעד ןופ טירש רעד טָא טָאה

 רערעווש רעד ןופ טרעטכיילרעד ןרעוו ךיוא לָאז ץרַאה סָאד זַא

 גָאט וצ גָאט ןופ גידנערעוו ,ץרַאה סָאד .טייקכילטסירק ןופ טסַאל
 -םעשעב סע ןעכלעוו טימ ,טלַאהניא םעד טרילרעפ ,רעכילטסירקנוא

 עטסוּפ יד רעסיוא טשינרָאג רהעמ םהיא טביילב סע זיב ,ךיז טגיט

 עבעיל יד ,עבעילנעשנעמ עניימענלא ץנַאג יד ,טייק בכי5 צ רע ה
 ,ןייזטסואוועב-טייהיירפ סָאד ,!טקַארטסבַא ןיא! ןעשנעמ םעד ןופ
 ."ןייזטסואוועבטסבלעז , סָאד

 ,ןרָאװעג טגידנערעפ םוטנעטסירק סָאד זיא טימרעד טשרע

 -םטלַאהניא ןוא ןעברָאטשעגבָא ,טעקַאנ ןרָאװעג זיא סע כייוו
 ןעכלעוו ןעגעקטנַא ,טלַאהניא ןייק ָאטינ רהעמ זיא טציא .טסופ

 ךיז טע'בנג סעּפע ןעדייס ,ןעלעטשפיוא טינ ךיז לָאז ץרַאה סָאד
 ."ןייזטסואוועבטסבלעז , ןהֶא רעֶדָא טסואוועבנוא םהיא ןיא ןיײרַא
 ךיז ליוו סָאװ ,ץלַא טױט םוצ ט ר י ק י ט י ר ק ץרַאה סָאר

 -ני צ רע ה מר ַאבנוא רעגיד'תונמחריזהא טימ ,ןעגנירדניירַא

 עבעיל ןייק ,טפַאשדניירפ ןייק ףױא גיהעפ טינ זיא וא ,טייק

 .(גנושַאררעביא ןא ךרוד רעדָא טסואוועבנוא ,טגָאזעג יוז ,רעסיוא)
 ייז זַא ,ןעבָאה וצ בעיל ןעשנעמ םעד ןיא ןייז עקַאט ןָאק סָאװ
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 ר עד טינ זיא ייז ןופ רענייק זַא ,"ןעטסיָאגע , ללבב עֶלַא ןענייז

 ?טסייג רָאנ טינ זיא רענייק .ה .ד ,רעכלעזַא סלַא שנעמ

 טנַאקעג רעבָא ןעמ טלָאװ ואוו ; טסייג םעד רָאנ טבעיל טסירק רעד
 ? טסיינ יו רהעמ טשינ ךילקריוו זיא סָאװ ,םענייא ןעניפעג

 ,רָאה ןוא טיוה טימ ןעשנעמ ןעכילרעּפרעק א ןעבָאה בעיל
 ;טייקכילצרעה "עניטסייג, ןייק רהעמ ןעוועג טינ ךָאד טלָאװ סָאד
 -בילצרעה "רענייר, רעד ןעגעקטנַא הטָאררעפ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד

 ןעמ םירָאו ."עסערעטניא רעשיטערָאעט , רעד ןענעקטנַא ,טייק
 -טימענ ענעי יו טייקכילצרעה ענייר יד ןעלעטשרָאפ טינ ו"ח ףרַאד

 ןיא ;רדנַאה יד ךילדניירפ םענייא ןעדעי טקירד סָאװ ,טייקכיל
 ,ךילצרעה טינ םענייק וצ זיא טייקכילצרעה ענייר יד ,לייטנענעג

 ןעמהענ ,רָאנ טסייה סע ;עמהַאנלייט עשיטערָאעט רָאנ ןיא יז

 ןָאורעּפ יד .ןָאזרעּפ סלַא טינ ,ןעשנעמ סלא ןעשנעמ ןיא לייטנַא

 יז ?ייו ,"שיטסיָאנע , זיא ןָאזרעּפ יד ?ייוו ,רעדיוו-וצ רהיא זיא

 ןַארַאפ זיא עעדיא רעד רַאפ רָאנ .עעדיא יד ,"שנעמ ,, רעד טינ זיא

 רעדָא טייקכילצרעה רענייר רעד רַאַפ .עסערעטניא עשיטערָאעט א

 -יטירק ידכ ,ןעשנעמ יד רָאנ ןעריטסיזקע עירָאעט רענייר רעד רַאפ
 ; ןרעוו וצ טעטכַארעפ דַארג ןעטסכעה ן'זיב ןוא טכַאלעגסיוא ,טריק

 ןעשיטַאנַאפ םעד רַאפ יו רענינעװו טינ ,רהיא רַאֿפ ןענייז ייז
 ."סערעביוז , סנױזַא ךָאנ ןוא "ץומש , ןיולב ,חלג

 -נעסערעטניא ןופ ץיּפש ןעטסכעה םעד טָא וצ זיב ןעבירטענ
 רעד זַא ,ןרעוו רָאלק ךילדנע רימ ןעזומ ,טייקכילצרעה רעזָאל
 ,טשינרָאנ זיא ,בעיל טסירק רעד טָאה ןיילַא םהיא רָאנ סָאװ ,טסייג

 | .ןעניל ַא זיא --- טסייג רעד זַא ,רעדָא

 ךָאנ ןיא ןוא ,ץרוק ןרָאװעג טנַאזעג ָאד זיא סָאו ,סָאד
 .רערעלק ןרעוו רעטעּפש ךילטנעפָאה טעװ ,ךילדנעטשרעפנוא יאדוא

 ןעבָאה עגיטייצרַאפ יד סָאװ ,השורי יד ןעמהענפיוא רימָאל
 ןופרעד ןעכַאמ רעטײברַא עניטעהט סלַא רימָאל ןוא ,טזָאלעגרעביא

 טלעװ יד .!ןעכַאמ ןופרעד ךיז טזָאל סע -- לעיפיוו ,לעיפױזַא

 ןוא זנוא רעטנוא ףעיט ,סיפ ערעזנוא רַאֿפ טעטכַארעפ טנעיל

 -יירנ סמערָא עניטכעמ ערהיא ןעכלעוו ןיא ,לעמיה רעזנוא רעטנוא
 טינ רהעמ ןָאק םעטָא רעדנעשיורעב רהיא ןוא ןיירַא רהעמ טינ ןעפ
 ןָאק ,ןעמהענעב טינ ףךיז לָאז יז שירערהיפרעפ יוװ .ןעננירדניירַא

 רימ ןוא -- טסיינ םעד ;םישוח ערעזנוא ןרָאנרעּפ רָאנ יז
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 יז טרהיפרעפ --- טסייג יו רהעמ טינ גיטפַאהרהָאװ ךָאד ןענייז

 ,ןעכַאז יד רע ט ניה ןעכָארקרעד לָאמניײא טסייג רעד זיא .טינ

 ןוא ןעכַאז יד רעביא ןעבילקענפיורַא ךיוא ןיוש ךיז רע טָאה

 -כענקרעפ ַא רהעמ טינ זיא ,ןעטייק ערעייז ןופ ןרָאוװעג יירפ זיא

 יד םדער ױזַא טָא .רעיירפ ַא ,רעגיטייזרענעי ַא זיא ,רעטעט

 ."טייהיירפ עגיטסייג,

 ןרָאװעג זיול ןעגנוהימעב עגנַאל ךָאנ זיא רעכלעוו ,טסייג םעד

 טָאה רע יו םעדכָאנ ,טסיינ ןעזָאלטלעװ םעד ,טלעוו רעד ןופ

 טשינרָאנ רהעמ טביילב ,עכילטלעוו סָאד ןוא טלעוו יד ןערָאלרעפ

 .עגיטסייג סָאד ןוא טסייג רעד --- רעסיוא רעביא

 רעד ןופ טרעטייוורעד רָאנ ךָאד ךיז טָאה רע רעבָא יװ ױזַא

 םיג ,טכַאמעג יירפ רהיא ןופ ךיז טָאה ןוא ,טלעוו

 -ביורטש ַא םהיא רַאפ יז טביילב ,ןעטכינרעפ ךילקריוו יז גידנענָאק

 "סיזקע עטריטידערקסיד ַא ,ןעמיורבא טינ ךיז טזָאל סָאװ ,גנול

 ןוא טינ רע סייוו ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,ױז ױזַא וא ;ץנעט

 ךיז רע זומ ,סעניטסייג ןוא טסייג ץוחַא ךַאז ןייק טינ טנעקרעדנָא

 ,טלעוו יד ןעניטסייגרעפ וצ הקושת רעד טימ ןענָארטמורַא דימת

 םורַא ךיז רע טגָארט רעבירעד ."תולנ,, ןופ יז ןעזיילוצסיוא .ה .ד

 -טלעוו רעדָא גנוזיילרעד-טלעוו ןופ רענעלּפ טימ רוחב רעגנוי ַא יו

 | .גנורעסענרעפ

 סָאד טנעידעג ןעבָאה ,ןהעזעג ןעבָאה רימ יו ,עניטייצרַאפ יד

 יז ;גנונדרָא-טלעװ עכילריטַאנ יד ,עכילטלעוו סָאד ,עכילריטַאנ

 ךיז רשפא טינ ןענָאק ייז יצ ,טגערפענ נידנעטש ךיז רעבָא ןעבָאה

 ךיז ןעבָאה ייז תעב ,ןַאד ןוא .טסנעיד ןעגיזָאד םעד ןופ ןעיירפעב

 -דנַאטשפיוא עייניץלַא ערעייז טימ טרעטַאמעגסיוא טיוט םוצ

 ןעריובעג ייז ,ןעצפיז עטצעל ערעייז ןופ ןעטימניא זיא ,סעבָאהּפ

 רעייז ."טלעוו רעד ןופ רעגעיזעב , רעד ,טָאג רעד ןערָאװענ

 -טלעוו רעסיוא טשינרָאנ רהעמ ןעװעג זיא ןָאהט רעצנַאג

 טלעוו רעד רעטניה ןעמוקוצוצ ױזַא יו ,ןעטכַארט ַא -- המ כ ח

 -ךָאנרעד עלעיפ יד ןופ המכח יד זיא סָאװ ןוא .רהיא רעביא ןוא

 טכוזעג עיינ יד ןעבָאה סָאװ רעטניה ? ןעטרעדנוהרהָאי עדנעמוק

 רעטניה ןעמוקוצוצ סכוזעג טינ רהעמ ןעבָאה ייז ? ןעמוקוצוצ

 רָאנ ,טרהיפענסיוא עטלַא יד ןיוש ןעבָאה סָאד ןעד ,טלעוו רעד

 :טזָאלעגרעביא ייז ןעבָאה ענעי ןעכלעוו טָאג םעד רעטניה
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 סָאװ ,ץלַא רעטניה ,"טסייג ןיא רעכלעוו , ,טָאג םעד רעטניה

 -גיטעהט יד רעבָא .עגיטסייג סָאד רעטניה ,טסייג םעד טרעהעג
 ןופ ןעשינעפעיט יד וליפא טשרָאפרעד, רעכלעוו ,טסייג ןופ טייק

 ןעבָאה עטלַא יד בױא .עיגָאל ָאע ט יד זיא ,"טייהטָאנ רעד

 עיינ יד ןעבָאה ,המכח-טלעוו רעסיוא ןעזייוו-וצפיוא טשינרָאג רהעמ
 זיב יו ,טינ ךיוא רעטציא ןוא ,רעטייוו טרהיפעג טינ לָאמניײק
 יד וליפא זַא ,ןהעז רעטעּפש ןעלעוו רימ .עיגָאלָאעט רעד וצ

 יז ,טשינרָאג רחעמ ןענייז טָאנ ןענעקטנַא ןעדנַאטשפיוא עטסעיינ
 .ה .ד ,"טייקטרהעלעגיסטָאנ, רעד ןופ ןעגנוגנערטשנָא עטסכעה יד
 ,ןעטנוב עשיגָאלָאעט ןענייז ייֵז

 .טסייג רעד
 סעגיטסיינ ,סיורג רעיוהעגנוא זיא רעטסייג יד ןופ ךייר סָאד

 ,ןהעז ןוא ןעקוקוצ ךיז רימָאל זיא :?עיפ ךילדנענוא ןַארַאפ זיא
 זנוא ןיא סָאװ ,השורי יד טָא ,טסייג רעד זיא ךילטנעגייא סָאװ
 .עטלַא יד ןופ ןעבילבעג

 ןייֵלַא ייז ,ןעמוקעגסױרַא רע זיא ןעהעוו-טרובעג ערעייז ןופ
 יז :טסייג סלַא ןעכערּפשסױא טנָאקעג טינ ךיז ןעבָאה רעבָא
 טזומעג רע טָאה רעבָא ןעדער ,ןעריובעג טנָאקעג םהיא ןעבָאה
 טשרע טָאה "ןהוזןעשנעמ רעד ,טָאג רענעריובעג, רעד .ןײלַא
 ,רע זַא ,ה .ד ;טסייג ןיא רע זַא ,טרָאװ סָאד ןעכַארּפשענסױרַא
 רעשידרע ןייק טימ ,דרע רעד ןופ ךַאז ןייק טימ טָאה ,טָאג רעד
 טסייג םעד טימ ןייֵלַא ןוא גיצנייא רָאנ ,ןָאהט וצ טינ ,תוכייש
 .ן'תוכייש עניטסייג יד ןוא

 ןופ ןרעוו טגיליטרעפ טינ ןָאק סָאװ ,הטומ ןיימ רשפא זיא
 ""םיעכהל ןיימ ,טייקמאזניובנוא ןיימ ,טלעוו רעד ןופ ּפעלק עלַא
 ,טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא טסייג רַאפרעד ןיוש ,דנַאטשרעדיװ רעגיד
 ןַאד ,וטסרעה ? טינ הטילש ןייק םהיא ףיוא טָאה טלעוו יד לייוו
 ,טלעוו רעד טימ טפַאשדנייפ ןיא ןענַאטשעג ךָאנ ךָאד רע טלָאװ
 ,םעד ףיוא רָאנ טקנערשעב ךיז טלָאװ טייקניטעהט עצנַאנ ןייז ןוא
 -םעשעב רע ןמז ?כ ,ןיינ ! רהיא ןופ ןערעוו טגעיזעב טינ לָאז רע זַא
 וצ טינ ךָאנ טָאה רע ןמז לכ ,ןיילַא ךיז טימ טינ ךָאנ ךיז טגיט
 זיא ,רעניטסייג רעד טימ ,טלעװ ןייז טימ ךילסילשסיוא ןָאהט
 רעד רָאנ זיא רע ןרעדנַאז ,טסייג רעייר פ ןייק םינ ְךָאנ רע
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 .ןעטייק טימ רהיא וצ רעטדימשעגוצ ַא ,"טלעוו רעד טָא ןופ טסייג
 ןיא טשרע ,טסייג ךילקריוו .ה .ד ,טסייג רעיירפ ַא זיא טסייג רעד

 ןיא ,'טלעװ רעד, ןיא ;טלעװ רענענייא ןַא רענייז
 רעניטסייג א ןיא רָאנ .רעדמערפ ַא רע זיא ,טלעוו רעשידרע רעד

 -רעפ טלעוו "יד טָא םירָאװ ,טסייג ךילקריוו טסייג רעד זיא טלעוו

 סָאד , ךיז ייב ןעטלַאהוצנייא יוװ טינ טסייוו ןוא טינ םהיא טהעטש

 *,"דמערפ רעד סיוא ןעכדעמ
 ? ןעמוק טלעוו עניטסייג יד טָא םהיא לָאז רעבָא ןענַאװ ןוֿפ

 ןעקעלּפטנַא ךיז זומ רֶע ! אפוג םהיא ןופ טינ ביוא ,ןענַאװ ןופ
 עכלעוו ןיא ,ןעגנוקעלּפטנַא יד ; טדער רע עכלעוו ,רעטרעוו יד ןיא

 -ַאטנַאפ ַא יו טקנופ .טלעו ןיי ז ןיא סָאד ,ףיוא ךיז טקעד רע

 ןייֵלַא רע עכלעוו ,רעדליב עשיטסַאטנַאפ יד ןיא רָאנ טבע? רָאיז

 טקנופ ;טלעװ ענעגיי א  ןייז ךיז טָאה ןוא ,סױרַא טגנערב |
 ןהֶא ,טלעוו-תומולח ענעגייא ןייז ךיז טפַאש רעטלודוצ רעד יו
 זומ ױזַא --- רעטלודוצ ןייק ןייז טנָאקעג טינ טלָאװ רע רעכלעוו

 הע רעדייא ןוא ,טלעוו-רעטסייג ןייז ןעפַאשעב ךיז טסייג רעד

 .טסייג ןייק טינ רע זיא ,יז טפַאש

 טיול ןוא ,טסייג ַא רַאפ םהיא ןעכַאמ ,ָאזלַא ,ןעגנופּפעש ענייז

 ייז ןיא :רעפעש םעד ,םהיא ןעמ טנעקרעד ענעפַאשעג סָאד

 .טלעוו ןייז ןענייז ייז ,רע טבעל
 ןופ רעפַאשעב רעד זיא רע ? 0 ס יי ג רעד זיא סָאװ זיא

 טשרע ןעמ טנעקרעד רימ ןוא ריד ייב ךיוא ! טלעוו רעגיטסיינ ַא
 סעּפע טנענייאעגנָא ךיז ןעבָאה רימ זַא ,טהעז ןעמ ןעוו ,טסייג ןַאד
 םוצ טכַארבעג ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןעקנַאדעג .ה .ד ,סעגיטסיינ
 ןופ ןרָאװעג ןעבענעג זנוא ןענייז ייז וליִפַא ןעוו ,זנוא ןיא ןעבעל

 ןעמ טָאה רעדניק ןעוועג ןענייז רימ ןמז ?כ םירָאו ; ןעסיורד
 רימ ןוא ,ןעקנַאדעג עטסדנערהעלעב יד ןענעלרָאפ טנַאקעג זנוא

 ןיא ןעפַאשעברעדעיװ ייז טנָאקעג רעדָא טלָאװעג ןעבָאה טינ ןעלָאז
 -יטסייג טפַאש רע ןעוו ,טסייג ןַאד רָאנ רע זיא ךיוא ױזַא .זנוא
 טימ םענייאניא זיא רע ןעוו רָאנ טייקכילקריוו ַא זיא רע :סעג
 .ןעפַאשעב טָאה רע סָאװ ,עניטסייג סָאד

 ט'רעלליש ןופ ןעמָאנ רעד זיא "דמערפ רעד סיוא ןעכדעמ סָאד ,| *

 { ,טכירעג ַא
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 ,קרעוו ענייז ןָא ,סע טסייה ,םהיא ןענעקרעד רימ יו ױזַא
 יד רעדָא קרעװ יד ?קרעוו עניזָאד יד ןענייז עכלעוו ,ךיז טנערפ

 ,רעטסיינ --- רעסיוא טשינרָאג רהעמ ןענייז טסיינ םעד ןופ רעדניק

 ןופ ןעטָאנקעג ןעדיא ,ןעדיא רימ רַאפ טָאהעג טלָאװ ךיא ןעוו

 יז ןעזָאל ןוא ןרעהפיוא טזומעג ָאד טָא ךיא טלָאװ ,גייט ןעטכע

 ןהעטש ןעבילבעג ןענייז ייז יו ,עירעטסימ רעד טָא רַאפ ןהעטש
 ייוצ טעמכ ןיוש ,שינטנעקרעד ןהֶא ןוא גיביולגנוא ,רהיא רַאפ

 םויב ,רעזעל רעבעיל ןיימ ,וד רעבָא יו יױזַא .רהָאי דנעזיוט

 רענייא ַאזַא םירָאװ -- דיא רעגיטולבלופ ןייק טינ סנעטסגינעוו

 ךָאנ רימָאל זיא --- ןעריארעפ ןעזָאל טינ טייוו ױזַא ךיז טלָאװ

 ךיז ךיוא רשפא טסעוװ וד זיב ,ןעמַאזוצ געוו קיטש ַא ןעכַאמטימ

 .טכיזעג ןיא ריד ךַאל ךיא ?ייוו ,ןעקור ן'טימ רימ וצ ןערהעקמוא

 ןעצנַאגניא טזיב וד זַא ,טגָאזעג ריד טלָאװ זיא סע רעוו ןעוו

 ,טביולגעג טינ םהיא ןוא בייל םייב טּפַאכעגנָא ךיז וטסלָאו ,טסייג

 ףיא ,טסייג עקַאט בָאה ףךיא :טרעפטנעעג טסלָאװ וד רָאנ

 רעגיבייל ַא ןיב ךיא רָאנ ,טסיינ סְלַא זיולב טינ רעבָא ריטסיזקע

 ןייד ןופ ןעדיישרעטנא ףיז ץלַא ךָאנ טסלָאװ וד .שנעמ
 ,רעכלעזא זיא לַאזקיש ןייד : רענעי רעדעיוװ רעבָא טגָאז .."טסייג,

 ,רמוח ןופ ןעטייק יד ןיא םורַא ךָאנ ךיז וטסהערד רעטציא םגה זַא

 וד יו ןוא ; "טסייג רעטשנעבעג, ַא ןרעוו לָאמַא רעבָא וטסעוו

 םעד ןופ ןהעזסיוא עגיטפניקוצ סָאד ןעלעטשרָאפ טינ ךיז טסלָאז

 וטסעוו טיוט ן'כָאנ זַא ,רעכיז רעבָא זיא ?עיפיוזַא ,טסייג ןעגיזָאד

 ןייד .ה .ד ,ךיז וטסעוו ךָאד ןוא רמוח םעד ךיז ןופ ןעהיצבָארַא
 ריד ןיא טסייג ןייד זיא ןכב : םימלוע ימלועל ןעטלַאהנָא ,טסייג

 ףיוא ָאד גנוניואוו ַא רָאנ זיא רמוח רעד ,ע'תמא ןוא עגיבייא סָאד

 ףיוא ןעטייברעפ רשפא ןוא ןעזָאלרעפ טסנָאק וד עכלעוו ,טייז רעד

 .ערעדנַאנַא

 טינ עקַאט וטזיב רעטציא רַאֿפ ! םהיא וטסביולג רעטציא

 ןעביילקסיורא ןעזומ ךיז לָאמַא טסעװ וד ןעוו רעבָא ,טסייג זיולב

 ןהֶא ןעמוקסיוא ןעזומ וטסעוװ ןַאד ,רמוח ןעכילברעטש ןייד ןופ

 ןעמחענ ןוא ןהעזמורַא ךיז טסלָאז וד ,גיטיונ רעבירעד זיא ; םהיא
 גױט סָאװ, ."ךיא , ןעכילטנענייא ןייד רַאפ ןעגרָאז סנעטייצעב

 טוהט רע ביוא ,טלעוו עצנאנ יד טניוװעג רע ןעוו ,ןעשנעמ םעד סע
 "! המשנ ןייז ןעדָאש
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 "טנע ןענייז סָאװ ,תוקיפס יד זַא ,וליפא ןעמונעגנָא רעבָא

 רעד ןופ ןערהעל יד ןעגעקטנַא טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא ןענַאטש

 םעד טבױרעגקעװַא גנַאל ןיוש ריד ייב ןעבָאה ,הנומא רעכילטסירק

 ערהעל ןייא ,טסייג ןייד ןופ טייקכילברעטשנוא רעד ןיא ןעביולג

 טיײהרַאװ רעד ןָא ןוא ,עטרהירעגנַא-טינ ַא טזָאלעג ךָאד וטסָאה

 רערעסעב ןייד זיא טסייג רעד זַא ,ןָא יירפ ץלַא ךָאנ ךיז וטסלַאה

 רעדייא ,ריד וצ תועיבת ערעסערג טָאה עגניטסייג סָאד זַא ןוא ,?ייט

 ,םזיאעטַא ןעצנַאג ןייד ץָארמ .ךַאז ערעדנַא זיא סע עכלעוו

 רעביױלג עלַא טימ םזיִאנע םוצ האנש רעד ןיא ןייא וטסמיטש

 .טייקבכילברעטשנוא ןיא

 -לעװ ,ןעשנעמ ַא ?טסיָאנע ןַא רַאפ וטסלַאה רעבָא ןעמעוו

 -יטסייג סעּפע רַאפ .ה .ד ,עעדיא ןַא רַאפ ןעבעל וצ טָאטשנַא רעכ

 וצ טנעיד ,ןעצונ עכילנעזרעּפ ענייז עעדיא רעד ןערעפּפָא ןוא ,סעג

 טָאירטַאּפ רעטונג 8ַא .ןעצונ ענעגייא ענייז וצ .ה .ד ,עטצעל יד

 ;דנַאלרעטַאפ ןופ חבזמ ן'פיוא תונברק ענייז טננערב .ש .ב .צ

 סָאװ ָאטינ ראג ךָאד זיא ,עעריא ןַא זיא דנַאלרעטַאפ סָאד זַא ןוא

 טסייג ןייק ןעבָאה טינ ןענָאק סָאװ ,תויח רַאפ היארהו ,ןעדער וצ

 ןייק ָאטינ זיא ,טסייג ןייק טינ ךָאנ ןעבָאה סָאװ ,רעדניק רַאפ ןוא

 זיא סע רעװ ביוא  .םזיטָאירטַאּפ ןייק ָאטינ ןוא דנַאלרעטַאפ

 סױרַא רע טזייוו ,טָאירטַאּפ רעטוג ַא יו ףיוא טינ ךיז טרהיפ

 ןיא ךיוא סע זיא ױזַא ןוא .םזיִאנע ןייז דנַאלרעטַאפ םעד ענונב

 רעד ןיא ךיז רַאפ ןעצונ טהיצ סע רע :;ןעלעפ ערעדנַא עלעיפ

 טגידניז רעד ,עינעליווירּפ ַא סנייז ןופ טפַאשלעזעג רעכילשנעמ

 -טביא סע רעו ;טייהכיילג ןופ עעדיא רעד ןעגעקטנַא שיטסיָאנע

 רעד ןעגעקטנַא טסיָאגע סלַא ןעמ טלעדַאט םעד ,טפַאשרעה סיוא

 וו .זַא .א ,טייהיירפ ןופ עעדיא
 סָאד בָאיטּפוטש רע לייוו ,טסיָאנע םעד וטסטכַארעּפ םורַאד

 ןעוו ,ךיז רַאפ טגרָאז ןוא ,עכילנעזרעּפ סָאד ןענעוו ןופ עניטסייג

 .עעדיא ןַא בעילוצ סעּפע ןָאהט ןהעזעג ןרעג םהיא טסלָאװ וד

 ט ס י י ג םעד טסכאמ וד סָאװ ,ןיירעד ךיז טדיישרעטנוא רהיא

 ; טקנופלעטימ ן'רַאפ ךיז טכַאמ רע ןוא טקנוּפלעטימ ן'רַאפ

 ןייד טסביוהרעד ןוא ןעייווצ ןיא ךיא ןייד טסלייטוצ וד סָאװ רעדָא

 -ינעוו רעד רעביא רעשרעה סלַא ,טסייג םעד ,"ךיא ןעכילטנעגייא,

 רעד טָא ןופ ןעסיוו טינ רָאג ליוו רע תעב ,טפלעה רעלופהטרעוו-"רעג
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 ןעסערעטניא עלעירעטַאמ ןוא עניטסייג יד טנלָאפרעּפ ןוא גנולייטוצ

 עקַאט טסניימ וד .ךיז טסולענ םהיא יוו טַארוקַא

 עגיטסייג ןייק טינרָאג ןעבָאה עכלעוו ,ענעי ףיוא ןעלַאפוצנָא רָאנ

 ,ןעמעלַא וטספּפמיש רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ,ןעסערעטניא

 יד רַאפ ןעסערעטניא עניטסייג ערעייז טינ ןעטכַארטעב עכלעוו

 ןופ רעטיר סלַא עלָאר ןייד ןיא טסהענ וד ."עטסכעה ןוא ע'תמא
 עגיצנייא יד זיא יז ,טסטּפיוהעב וד זַא ,טייוו ױזַא טייהנהעש רעד
 ןרעדנָאז ,ריד רַאפ טינ טםסבעל וד .טלעוו רעד ףיוא טייהנהעש

 .ה .ד ,ס'טסייג םעד זיא סָאװ ,סָאד רַאפ ווא טסייג ןייד רַאפ

 .ןעעדיא
 טפַאש רע סָאװ ,טסיינ םעדנרוד רָאנ זיא טסיינ רעד יו ױזַא

 לָאמנייא .גנופַאש עטשרע ןייז ןעקוקמורַא ריִמָאל ןיא ,סעגיטסייג

 רעטייוו ןיוש טמוק ןַאד ,עטשרע עניזָאד יד טכַארנעגסױרַא רע טָאה
 -טמוק סע יװ טקנוּפ ,ןעננופַאש ןופ גנוצנַאלפטרַאפ עכילריטַאנ ַא

 ןעבָאה ןעשנעמ עטשרע יד רָאנ זַא ,עדנענעל רעד טיול סיוא
 ןיש ךיז ןעבָאה תורוד עגירעביא יד ,ןרעוו ןעפַאשעב טפרַאדעג
 זומ ,רעדעיוװ ,ננופַאש עטשרע יד .ןיילַא ךיז ןופ טצנַאלפעגטרָאפ

 וצ ייז ידכ טָאה טסיינ רעד .ה .ד ,"טשינרָאנ ןופ , ןעמוקסיױרַא

 "יטכיר רעדָא ;ןײלַא ךיז רעסיוא טשינרָאו רהעמ ןעכילקריוורעפ

 טשרע ךיז ןומ רע רָאנ ,טינ ןייֵלַא ךיז וליפא ךָאנ טָאה רע ,רענ

 רעד ,ןיילַא רע רעבירעד זיא גנופַאש עטשרע ןייז : ןעפַאשעב
 סע רימ ןעכַאמ ךָאד ,ןעננילק טינ לָאז סָאד שיטסימ יו .ט ס י י ג

 -נעד ַא רעהירפ ןעד וטזיב .גנורהַאפרע עכילנעטלַא ןַא סלַא ךרוד

 טספַאשעב וד סָאװ םעדכרוד ? טסקנעד ֹוד רעדייא שנעמ רעדנעק

 וד םירָאװ ,ןעדנעקנעד םעד ךיז וטספַאשעב ,קנַאדעג ןעטשרע םעד
 טסָאה וד רעייא .ח .ד ,קנַאדעג ַא טסקנעד וד רעדייא טינ טסקנעד
 ,רעגניז ַא רַאפ טשרע ןעגניז ןייד טינ ןעד ךיד טכַאמ .קנַאדעג ַא
 ךיד טכַאמ ױזַא זיא ,ונ ? ןעשנעמ ןענידנעדער ַא רַאפ ןעדער ןייד

 ,טסייג ַא רַאפ סעניטסייג ןעגנערבסיורַא ןייד טשרע
 רענניז ,רעקנעד ם'נופ ךיז טסדיישרעטנוא וד יו רעבָא טקנוּפ

 םעד ןופ ךיז וטסדיישרעטנוא רענינעו טינ ױזַא ,רענדער ןוא
 ץוחַא שרעדנַא סעּפע ךָאנ טזיב וד זַא ,טונ ץנַאנ טסלהיפ ןוא טסיינ

 טהענרעפ ןעקנעד ןופ םזַאיזוטנע ןיא יוװ ױזַא ,רחעמ טשינ .טסייג

 ךיד טָאה ױזַא ,ןהעז ןוא ןרעה סָאד "ךיא, ןעדנעקנעד םעד טכייל
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 עלַא טימ טסבערטש וד ןוא םזַאיזוטנע-טסייג רעד טּפַאכעגמורַא

 .טסייג םעד ןיא ןרעוו וצ ?לוטכ ,טסייג ןערעוו וצ ןעצנַאנניא תוחכ

 זיא סָאװ סָאד ,עטכיירגרעד-טינ סָאד ,לַאעדיא ןייד זיא טסיינ רעד

 ד"טסיינ זיא טָאג, ,טָאנ --- ןייד טסייה טסייג :טלעוו רענעי ףיוא

 ,טסייג טינ ןיא סָאװ ץלַא ןעגעקטנַא רעקיטַאנַאפ ַא טזיב וד

 סָאװ ,ןיילַא ךיז ןענעג רעקיטַאנַאפ ַא וטזיב רעבירעד ןוא

 .סעגיטסייניטינ ענעבילבעגרעביא סָאד ןופ ןרעוװ זיול טינ ןָאק

 ,,טסייג סלַא רהעמ ןיב ףיא, :ןעגָאז וצ טָאטשנַא

 טסייג סלַא רעגינעוו ןיב ךיא, :ץרַאה ןעכָארבוצ ַא טימ וטסגָאז

 ולֹוכ זיא סָאװ טסייג םעד ןופ ,טסייג םענייר םעד ,טסייג םעד ןֹופ

 ,טינ סע ןיב ךיא רעבָא ,ןעקנעד רָאנ ךיא ןָאק םהיא ןופ ,טסייג

 סע טריטסיזקע ,רערעדנַאנַא סע זיא ,טינ סע ןיב ךיא יוו ױזַא ןוא

 ."טָאג ןָא-ףור ךיא ןעמעוו ,רערעדנַאנַא סלַא

 סָאװ ,טסיינ רעד זַא ,ךַאז רעד ןופ רוטַאנ רעד ןיא טנעיל סע
 -רענעי ַא ןייז ןומ ,טסייג רענייר סלַא ןעריטסיזקע ףרַאד

 רָאנ ךָאה רע ןָאק ,טינ סע ןיב ךיא דלַאביװ םירָאוװ ; רעניטלעוו

 טינ טדניוושרעפ ?לכב שנעמ ַא וו ױזַא ןוא ,ריס רע סיו א ןייז

 רעד ,טסיינ רענייר רעד ןָאק ,"טסיינ,; ףירגעב םעד ןיא ירמנל

 רָאנ ,ןעשנעמ םעד בלַאהרעסיױא ןייז רָאנ ,רעכלעזַא סלַא טסייג

 רָאנ ,דרע רעד ןופ טינ ,טלעוו-ןעשנעמ רעד ןופ טייז רענעי ףיוא

 ,לעמיה ןופ

 רעד ןוא ךיא ןעכלעוו ןיא ,טלַאּפשייװצ םעד טָא ןופ רָאנ

 ןעמענ טינ ןענייז טסייג ןוא ךיא לייוו רָאנ ; ךיז ןעניפעג טסיינ

 רַאֿפ ןעמענ ןענייז סָאד ןרעדנָאז ,ךַאז עניבלעזיד ןוא ןייא רַאפ

 ןוא טסיינ טינ ןיב ךיא לייו רָאְנ ;ןעכַאז ענעדיישרעפדץנַאג

 לָאמ גירעביא ןַא ךיז טרעלקרעד ןופרעד רָאנ :ךיא טינ זיא טסיינ

 ,טלעוו רענעי ףיוא טניואוו טסייג רעד סָאװ ,טייקגידנעווטיונ יד
 .טָאג זיא רע .ה .ד

 ,שינַאלאעט סיואכרוד יװ ,ןהעז ךיוא ןעמ ןָאק רעבָא ןופרעד

 ךַאברעייפ עכלעוו ,גנואיירפעב יד זיא סע ,טרהעלענטָאנ .ח .ד

 ןעבָאה רימ זַא ,ךילמענ טנָאז רֶע +.ןעבענ וצ זנוא ךיז טהימעב

 רעבירעד סע ןעבָאה ןוא תוהמ םענעגייא רעזנוא ןענַאטשרעּפ טינ

 ,"םוטנעטסירק טעד ןעזעוו , ןייז ןיא *
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 ,ןהעזעגנייא ןעבָאה רימ יו רעבָא טציא ,טלעוו רענעי ןיא טכוזעג

 רעדעיוװ סע רימ ןעזומ ,םצע רעכילטנעגייא רעזנוא רָאנ זיא טָאג זַא

 ןיא טלעוװ רענעי ןופ ןערהיפקירוצ ןוא סערעזנוא סלַא ןענעקרעדנָא

 ןֶא ךַאברעייפ טפור ,טסייג זיא סָאװ ,טָאג םעד .ןירַא טלעוו רעד

 "םצע רעזנוא, זַא ,ןעזָאלרעד סָאד רימ ןענַאק ."םצע רעזנוא;

 רימ זַא -- ,ז ג ו א וצ ץאזנעגעג ַא ןיא ןרעוו טכַארבעג לָאז

 ןעגיר'םצע-טינ ןוא ןעגיד'םצע ןַא ףיוא ןרעוו ןעטלָאּפשוצ ןעלָאז

 סָאד ןיא קירוצ רעדעיוו טינ טימרעד ךיז רימ ןעקוררעפ ? "ךיא

 ? ןיילַא ךיז ןופ ןעבירטרעפ ךיז ןעלהיפ רימ ואוו ,דנעלע ענירעיורט

 ,עבילטעג סָאד ןעמהענ רימ ןעו ,רעבָא רימ ןעניוועג סָאװ

 יוננש םשל לָאמַא טימ סע ןעצעזרעפ ןוא ,זנוא רעסיוא זיא סָאװ

 ?זנוא ןיא זיא סָאװ ,סָאד ןעער רימ ןענייז ?זנוא ןיא

 .ונוא רעסיוא זיא סָאװ ,סָאד ןענייז רימ יו גינעו ױזַא טקנופ

 -סנעצרַאה ןיימ ןיב ךיא יוװ ,ץרַאה ןיימ גינעוו ױזַא טקנוּפ ןיב ךיא

 דָארג ."ףיא רעדנַא  ןיימ זיא סָאװ ,עגיזָאד יד טָא ,עטבעילעג

 ןיא טניואוו סָאװ ,טסייג רעד טינ ןעניז רימ ?ייוו רַאפרעד

 : ןנוא רעסיוא ןעצעזרעפ טזומענ רעבירעד םהיא רימ ןעבָאה ,זנוא

 סָאװ עבלעזסָאד ןוא סנייא ןעוועג טינ זיא ,רימ ןעוועג טינ זיא רֶע

 ןעדנעריטסיזקע סלַא םהיא ןענעוו רימ ןעבָאה םורַאד ןוא ,רימ

 טייז רענעי ןופ ,זנוא רעסיוא ןעדייס ,ןעקנעד טנָאקעג טינ שרערנַא

 .טלעוו רענעי ןיא ,זנוא ןופ

 ןָא ךַאברעייפ ךיז טּפַאכ גנולפייווצרעפ ןופ חכ םעד טימ

 םהיא ידכ טינ ,םוטנעטסירק ןופ טלַאהניא ןעניד'לכה ךס םעד רַאפ

 ַא םימ ידכ ,ךיז וצ ןעהיצוצ םהיא ידכ ,ןיינ ,ןעפרַאװ-וצקעװַא

 ,ןעטשניוועגיגנַאל םעד ,םהיא ןעּפעלשסױרַא גנוגנערטשנא רעטצעֿפ

 םהיא ןעטלַאהעב ןוא לעמיה ןייז ןופ ,םענעבילבעגטייוו-רעמיא

 רעטצעל רעד ןופ ףיירג ַא טינ סָאד זיא .ךיז ייב גיבייא ףיוא

 םינ םע זיא ןוא ? טיוט ןוא ןעבעל ףיוא ףיירג ַא ,גנולפייווצרעפ

 גנורהעגעב ןוא שינעקנעב עכילטסירק סָאד טייצ רעגיבלעזרעד ןיא

 ןיא ןהעגניירַא טינ ליוו דלעה-ןעשנעמ רעד ? טלעוו רענעי ַא ךָאנ

 רהיא ןוא ךיז ןיא טלעו ענעי ןעהיצניירַא ןרעדנָאז ,טלעוו רענעי

 עצנאג יד טינ ןעד טיירש ןוא !טלעו י ד ןרעוו לָאז יז ןעגניווצ

 "טלעוו יד, זַא ,ןייזטסואוועב רעגינעוו רעדָא רהעמ טימ טלעוו



 רענריטש סקַאמ | 0

 ןוא רֹרע רעד ףיוא ןעמוק זומ לעמיה רעד זַא ןוא ,ךַאזטּפױה יד זיא
 ? ןרעוו טכילקריוורעפ ָאד ןיוש

 עשינָאלָאעט ס'ךַאברעייפ ןעצרוקניא ןעלעטשקעװַא רימָאל
 !ערעדנַא יד ןענעקנַא ענייא ךורּפשרעדיװ רעזנוא ןוא טכיזנַא
 סעטסכעה ס'נעשנעמ םעד ןיא ןעשנעמ ןופ םצע רעד,
 ןעזעו עטסכעה סָאד ןָא וליפא טפור ןָאיגלער יד ;ןעזעוו
 ,ןעעעװ ןעוויטקעיבָא ןַא רַאפ סע טכַארטעכ ןוא טָאג
 } םצע רענעגייא ס'נעשנעמ םעד רַאנ סע זיא רעבָא ן'תמא רעד ןיא
 רעד ןופ טקנוּפדנעװ םעד רַאפ ןענעכער סע ןעמ ןָאק רעבירעד ןוא
 טינ ןעשנעמ םעד ףרַאד ןָא רעטציא ןופ סָאװ ,עטכישעגטלעוו

 * "טאג סלֵא ןעניישרע שנעמ רעה ןרעדנַאז ,ט ָאג רהעמ

 ןיא ןעזעװ עטסכעה סָאד, :רימ ןרעדיוורעד םעד הוא
 סע ל?ייוו ראפרעד עקַאט רעבָא ,ןעשנעמ ןופ םצע רעד סיוועג ץנַאג

 יִצ ,לַאגע ץנַאנ סע טביילב ,ןילַא רע טינ ןוא םצ ע ןייז זיא
 ,"טָאג, רַאפ סע ןעטכַארטעב ןוא םהיא רעסיוא סע ןעהעז רימ
 ,"ןעשנעמ ןופ םצע , ןָא סע ןעפור ןוא םהיא ןיא סע ןעניפעג רימ יצ

 ,שנעמ רעד טינ ןוא טָאג טינ ןיב ךיא ."שנעמ רעד, רעדָא
 סע ןיא רעבירעד ןוא ,םצע ןיימ טינ ןוא םצע רעטסכעה רעד טינ
 רעדָא ,רימ ןיא ןיא םצע רעד קנעד ךיא יצ ,סנייא ץלַא ךות ןיא

 סָאד ןַא ,לָאמעלַא ךילקריוו עקַאט ןעקנעד רימ ,ָאי .רימ רעסיוא
 -רעניא רעד ןיא ,ןעטלעוװענעי יילרעדייב ןיא זיא ןעזעוו עטסכעה:
 "טָאג ןופ טסייג, רעד םירָאװ : ךיילגוצ ,רעכילרעסיוא ןוא רעכיל

 טניואוו , ןוא "טסיינ רעזנוא , ךיוא קילב ןעכילטסירק םעד טיול זיא

 ,רימ ;ןנוא ןיא טניואוו ןוא לעמיה ןיא טניואוו רֶע **."זנוא ןיא

 ךַאברעייפ ןעוו ןוא ,"הריד , ןייז רָאנ עקַאט ןענייז ,םירעוו עמירַא
 םהיא טנניווצ ןוא ,גנוניואוו עשלעמיה ס'מענעי ְךָאנ טרעטשרעצ
 ,רימ ןעלעוו ,זנוא וצ ןעביײלקוצרעבירַא ךיז קַאּפ ןוא קַאה טימ
 ,טליפעגנָא לעיפוצ ןערעוו ,ריטרַאװק עשידרע ןייז

 רימ ביוא סָאװ) ןינע ןופ ןעטערטבא םעד טָא ךָאנ ךָאד

 .402 .ז ,"סמוטנעטסירק סעד ןעזעוו, .ש .ב .צ דיילנרעפ *
 ; 10 ,8 רעהטניראק ,1 ; 9 ,8 רעמיור : השדח תירב ןוא .ב .צ **

 .ןעלעטש ערעדנא עלעיפ ןיא ןוא 92 ,20 ןאהָאי
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 סע רימ ןעטלָאװ ,רדסכ ןהעג וצ טניימעג טפיוהרעביא ןעטלָאװ

 -וצסיוא ידכ ,ךעלטעלב ערעגיטעּפש יד רַאפ ןענעלבָא טפרַאדעג

 רעטשרע רעד וצ םוא ךיז רימ ןערהעק ,(ןעננולָאהרעדיװ ןעדיימ

 .אפוג טסייג םוצ ,טסייג ןופ גנופַאש

 עגיזָאד סָאד .ףיא רעדייא שרעדנַא סעּפע ןיא טסייג רעד

 4 סע זיא סָאװ ,רעבָא ערעהנַא

 .תוחור ןופ הטילש רעד רעטנוא .8

 ןיימ רעבָא ,טינ ךיא ,ןיינ; ?חור ַא ןהעזעג ןיוש וטסָאה

 ןײלַא ךיא :רימ טימ יו השעמ ענעגייא יד ,וטסהעז ."עבָאב

 ךיז ייז ןעגעלפ ןעבָאב ןיימ ייב רעבָא ,ןהעזעג טינ ענייק ךיוא בָאה

 רעזנוא וצ ןעיורטוצ גידנעבָאה ןוא ,סיפ יד ןעשיווצ ןרעטנָאלּפ

 .תוחור ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא רימ ןעביולג ,טייקכילרהע ס'עבָאב

 יצ ןוא ,סעדייז ןייק טַאהעג טינ רימ ןעבָאה ןעד יצ רעבָא

 סָאװ ,לָאמ סעדעי סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג טינ ייז ןעבָאה

 סָאד ,ָאי ? תוחור ערהיא ןעגעוו ןעלהעצרעד טנעלפ עכָאב יד

 רעטונג רעזנוא ןעבָאה ייז ןוא ,רענעמ עגיביולגנוא ןעוועג ןענייז

 רימ ! רערעלקפיוא עניזָאד יד ,ןָאטעג ןעדָאש ?עיפ ןָאיגילעד

 םעד ןופ טנורג ןיא טגעיל ןעד סָאװ ! ןעלהיפרעד ךָאנ סָאד ןעלעוו

 רעד ןיא ןעביולג רעד טינ ביוא ,תוחור ןיא ןעביולג ןעמערַאוו

 טביוה ןוא ?"טּפיוהרעביא סנעזעוו עגיטסייג ןופ ץנעטסיזקע ,

 ןעוו ,ןעלקַאש וצ גידניז ךיז אפונ ןעביולג רעטצעל רעד טָא ןָא טינ

 ןענעמ ןעלָאז ןעשנעמ-דנַאטשרעּפ עגיד'הזעה זַא ,טזָאלרעד ןטמ

 רעד סיוטש ַא רַאפ סָאװ ? ןרעדורפיוא ןעביולג ןעטשרע םענעי

 ַא ןהִֶא ןעגעלבָא םעד ךרוד ןעטילעג טָאה אפונ טָאג ןיא ןעביולנ

 יד ןעבָאה סָאד ,תוחור רעדָא רעטסייג ןיא ןעביולג םעד ןופ טייז

 -רעפ וצ טכוזעג ןעבָאה ייז ןוא ,טלהיפענ טוג רהעז רעקיטנַאמָאר

 -סָאדךופ רעייז ףרוד רָאנ טינ ,ןענלָאפ עכילדעש יד ןעטכיר

 סנעטצעל רָאנ ,טלעוו-ןעדנעגעל רעשיטסַאטנַאפ רעטקעוועגפיואדיינ

 ךרוד ,"טלעוו רערעכעה ַא ןופ ןערהיפניירַא, םעד ךרוד ?עיצעּפס

 .וו .זַא .א טסרָאװערּפ ןופ סנירעגָאזרהָאװ ,ןעטסילובַאנמָאס ערעייז

 זַא ,ןהעזעג טינ ןעבָאה סרעטָאפ-ןעכריק יד ןוא עניביױלג עטונ יד

 ןעבָארגעגרעטנוא טרעוו תוחור ןיא ןעביולג ןרעהפיוא םעד טיִמ
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 ןיא ןָא ןַאד ןופ טבעווש יז זַא ןוא ,ןָאיגילער רעד ןופ ןעדָאב רעד

 ףרַאד רעד ,תוחור ןיא רהעמ טינ טביולג סע רעוו .ןעטפול רעד

 -וצנייא ידכ ,ןעביולנ-טינ ןייז ןיא רעטייוו ןהעג טנעװקעסנָאק רָאנ

 רעדנוזעב ןייק טינ טּפיוהרעביא טקעטש ןעכַאז יד רעטניה זַא ,ןהעז
 וליפא טליג ןפוא ןעוויַאנ ַא ףיוא סָאװ --- רעדָא ,חור ןייק ,ןעזעוו

 ןייק --- גנוטיידעב רעבלעזרעד רַאפ טרָאװ ןופ שטייט םעד סיול
 ."טסייג,

 רעד ןיא םורַא ךיז קוק "!רעטסייג ןעריטסיזקע סע, --
 .לַארעביא ןופ ריד ףיוא טינ טקילב טסיינ ַא יצ ,ןיילַא גָאז ןוא טלעוו

 רעד ריד וצ טדער ,רעכילבעיל רעד ,רעניילק רעד ,םולב רעד ןופ
 ; טרימרָאפ רַאברעדנואוו ױזַא יז טָאה רעכלעוו ,רעפעשעב ןופ טסייג

 -רָאעגנייא ייז טָאה רעכלעוו ,טסייג םעד ןעגידניקרעפ ןערעטש יד

 -ַאהרע ןופ טסייג ַא רעטנורַא טהעוו ןעציּפש-גרעב יד ןופ ; טנעד

 ,שינעקנעב ןופ טסייג ַא ףױרַא טשיור ןרעסַאװ יד ןופ ; טייקנעב

 יד ןענעמ .רעטסייג ןענָאילימ ןעדער ןעשנעמ םעד ןופ -- ןוא

 -ַאזוצ טלעוװ-ןערעטש יד ,ןעקלעוורעפ ןעמולב יד ,ןעקניזנייא גרעב

 ףערטעב ַא רַאפ סָאװ --- ןעברַאטשסיױא ןעשנעמ יד ,ןעלַאפנעמ
 ןהעז ןָאק ןעמ עכלעוו ,רעּפרעק יד טָא ןופ גנַאגרעטנוא רעד טָאה

 ! ניבייא טביילב ,"הארנ וניא , רעד ,טסייג רעד ? שוחכ

 !טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא םורַא ךיז טכיירט חור ַא ,ָאי --
 ןיא יז ;חור א יװ טנָאי ןילַא יז ןיינ ?רהיא ןיא רָאנ

 ףונ וימד רעדנעלדנַאװ רעד זיא יז ,ףרוד ןוא ךרוד ךילמייהנוא

 ןייז טסנעּפשענ א ןָאק סָאװ .חור ַא זיא יז ;טסייג ַא ןופ

 ? טסייג רעכילקריוו ַא רעבָא ,ףוג רעגיד'נוימד ַא רעדייא שרעדנַא
 רעדנעדנעלב ַא רָאנ זיא ,"גיטשינ , זיא ,"לבה, זיא טלעוו יד ,ללכה

 רעד זיא יז ;ןיילַא טסיינ רעד רָאנ זיא תמא רהיא ; "ןייש,

 ,טסייג ַא ןופ ףוגדןוימד

 לַארעביא ,טייוו רעד ןיא רעֶדָא טנעהַאנ רעד ןיא קוק --

 -יישרע  דימת טסָאה וד : טלעוו עניד'תוחור ַא םורַא ךיד טלעגניר

 רעד רָאנ זיא ,טניישרע ריד סָאװ ,ץלא .תונוימד רעדָא "ןעגנונ
 ."גנוניישרע , עגיד'חור ַא זיא ,טסייג ןעטסנינעווניא ןַא ןופ ןייש

 רעד סָאװ ,"טלעוו-סגנוניישרע  ןַא רָאנ ריד רַאפ זיא טלעוו יד

 ."רעטסיינ טסחעז , ֹוד .,רהיא רעטניה םורָא ךיז טביירט טסיינ
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 עכלעוו ,עטלַא יד טימ ןעכיילגרעפ וצ ךיז רשפא וטסקנעד ---

 ,רעיינ רעבעיל ןיימ ,רעטעג ?העזעג רעטעג םוטעמוא ןעבָאה

 וצ טלעו יד טינ ןענירעדינרע רעטעג ;רעטסייג ןייק טינ ןענייז

 רעבָא ריד ייב .טינ יז ןעניטסייגרעפ ןוא ,ןייש ַא ןופ הנרדמ רעד

 -לעזטער ַא ןרָאװעג זיא ןוא טניטסיינרעפ טלעוו עצנַאג יד זיא

 ןיא טסניפעג וד ןעוו ,טינ ךיז רעדנואוו רעבירעד ; חור רעטפַאה

 ןייד טינ ןעד טגָאי .חור ַא רעסיוא טשינרָאנ רהעמ ךיוא ריד

 סָאד ןייֵלַא רענעי טינ ןעד זיא ןוא ,ףוג ןייד ןיא חור ַא יו טסייג

 ,"עגיטשינ ,עבילגנעגרעפ , סָאד רָאנ רעד ןוא ,עכילקריוו ןוא ע'תמא

 עכילמייהנוא ,תוחור עלַא טינ ןעד רימ ןענייז ? ןוימד ַא רעדָא

  "רעטסיינ, -- .ה .ד ,"גנוזיילרע, ןַא ףיוא ןערַאה סָאװ ,סנעזעוו

 סָאד, טניז ,טלעוו רעד ןיא ןענעישרע זיא טסייג רעד טניִז

 -רעפ טלעוו יד זיא ןָא טלָאמעי ןופ ,"שיילפ ןרָאװעג זיא טרָאװ

 .חור ַא ןרָאװעג ,ט'פושכרעפ ,טגיטסיינ

 .ןעקנַאדעג טסָאה וד םירָאװ ,טסיינ טסָאה וד --

 ? ןעקנַאדעג ענייד ןענייז סָאװ --

 .סנעזעוו עניטסיינ ---

 ?ןעכַאז ןייק טינ ,סָאװ --

 ,ןעכַאז עלַא ןופ רקיע רעד ,ןעכַאז ןופ טסייג רעד רָאנ ,ןיינ ---
 .עעדיא -- רעייז ,ךות רעייז

 ?קנַארעג ןייד זיולב טינ ,סע טסייה ,זיא טסקנעד וד סָאוװ --

 -טנעגייא סָאד ,עטסכילקריוו סָאד זיא סע ,לייטנעגעג ןיא ---

 ןעו ;ןײלַא טײהרַאװ יד ןיא סע :טלעװ רעד ףיוא ע'תמא ךיל

 ַא ךיא ןָאק סיוועג .טײהרַאװ יד ךיא קנעד ,תמאב רָאנ קנעד ךיא

 ;יז ןע גע ק ר ע ד טינ ןוא טײהרַאװ רעד עגונב ןעבָאה תועט

 דנַאטשנעגעג רעד זיא ןַאד ,תמאב רעבָא }| ע ק ר ע ד ךיא ןעוו

 ,טײהרַאו יד סינטנעקרעד ןיימ ןופ

 -עקרעד וצ ןעטייצ עלַא ןיא םינּפה זיא הנשחמ ןייד ,ױזַא ---

 ? טיײהרַאװ יד ןענ

 ,ןעמוקרָאפ טוג ץנַאנ ןָאק סע .גילייה רימ זיא טײהרַאװ יד ---
 ךיא ןוא ,ןעמָאקלָאפ טינ זיא טייהרַאו ַא זַא ,ןעניפעג לָאז ךיא

 ט יי ה ר ַא וו יד רעבָא ,טרָא רהיא ףיוא ערעסעב ַא ףיוא-לעטש

 טייהרַאװ רעד ןיא .ןעפַאשבָא טינ ךיא ןָאק |עכלעזַא סִלַאו
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 רַאְפ רעכעה ; רהיא ןיא ךיז ךיא לעבירג םורָאד ,ךיא כב יו? ג
 .גיבייא ןיא יז ,רעבירַא טינ ךַאז ןייק טגייטש רהיא

 ,עגילייה סָאד זיא יז ; טײהרַאװ יד זיא גיבייא ,גילייה ---
 עניזָאד סָאד ןופ ךיז טזָאל רעכלעוו ,וד ,רעבָא וד .עגיבייא סָאד
 וצרעד .טנילייהעג ןייֵלַא טסרעוו ,ןערהיפ ןוא ןעליפנָא ענילייה
 טסקעדטנע וד ןוא ,םישוח ענייד רַאפ טינ עגילייה סָאד זיא ךיוא
 רַאפ ןיא סע רָאנ ,רוּפש ןייז שנעמ רעכילניז סלַא טינ לָאמנייק
 :ט ס י י ג ןייד ראפ ,רעטמיטשעב ךָאנ רעדָא ,ןעביולג ןייד
 ןיא סע --- טסייג א ,ךַאז עניטסייג ַא ןיילַא ךָאד זיא סע םירָאװ
 ,טסיינ םעד רַאפ טסיינ

 -ייזעב טכייל ױזַא טינ ןפוא םושב ךיז טזָאל עגילייה סָאד
 -תענ עכלעוו ,עלעיפ ןעטייצ עניטנייה ןעטּפיוהעב סָאד יװ ,ןעגיט
 .טרָאװ "עגירעהעגנוא, עניזָאד סָאד ?יומ ןיא טינ רהעמ ןיוש ןעמ
 ן'טימ ,טרּפ ןייא ןיא רָאנ וליפא ןייז לָאז ,ךימ טלעדיז ןעמ ןעוו
 רעביא ץלַא ךָאנ טביילב סע זַא ,סָאד טסייה ,"טסיָאגע, ןעמָאנ
 ףרַאד ךיא רעכלעוו ,ךַאז רעדנַאנַא סעּפע ןענעו קנַאדעג רעד
 רעגיטכיוו ןייז רימ זומ סָאװ ןוא ,ןיילַא ךיז רעדייא ןענעיד רערהעמ
 ע'תמא ןיימ ןעכוז זומ ךיא סָאװ ןיא ,סעּפע ןַא ,ץרוק ; ץלַא רַאפ
 ןהעזסיוא ענילייה עניזָאד סָאד געמ ."סגילייה , --- ַא ,גנולייה
 ,ןיילַא עכילשנעמ סָאד ןייז סע געמ ,ךילשנעמ יװ טסייוו רעוו
 טכַאמ סע רָאנ ,טייקגילייה יד קעװַא טינ םהיא ןופ ץלַא סע טמהענ
 עשידרע ןַא טייקנילייה עשידרערעביא ןַא סעּפע ןופ סנעטסכעה
 .טייקנילייה עכילשנעמ ַא --- רעכילטענ ַא ןופ ,טייקגילייה

 -רעדנָא רעכלעוו ,טסיָאנע םעד רַאפ רָאנ טריטסיזקע סעגילייה

 {ןעגיליווייר פד טינ םעד רַאפ ,ןילַא ךיז טינ טנעק

 ןוא עגינייז סָאד ןעסיוא דימת זיא סָאװ ,םעד רַאֿפ ,ט ס י ַא ג ע
 ךיז רָאנ טנעיד סָאװ ,ןעזעוו עטסכעה סָאד רַאפ טינ ךָאד ךיז טלַאה
 סייוו סָאװ ,ןעזעוו ןרעכעה ַא טנעיד רע זַא גידנעטש טניימ ןוא
 -וטנע ןעגעווטסעדנופ זיא ןוא ךיז רַאֿפ ךַאז ערעכעה ןייק ןופ טינ
 רעכלעוו ,טסיָאגע םעד רַאפ -- ץרוק ,סערעכעה ןעגעוו שיטסַאיז
 .ה ,ד ,ךיז טגירעדינרעד ןוא טסיָאנע ןייק ןייז טינ טלָאװעג טלָאװ

 ןיא ןיילַא ךיז טגירעדינרעד רע רעבָא ,םזיִאנע ןייז טפּפמעקעב רע

 ,"ןרעװ וצ טכיוהרעד, ידכ ,םָעֹד בעילוצ רָאנ טייצ רעגיבלעזרעד
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 טלָאװעג טלָאװ רע ל?ייוו .םזיִאנע ןייז ןענידעירפעב וצ ידכ .ה .ד

 ףיוא ןוא לעמיה ןיא םורַא רע טכוז ,טסיָאנע ןַא ןייז ןרעהפיוא

 ןוא ןענעיד ןענָאק לָאז רע עכלעוו וצ ,סנעזעוו ערעכעה דרע רעד

 -ינייּפ ןוא ןעלסיירט טינ ךיז לָאז רע רעבָא לעיפיוו ; ןרעפּפָא ךיז
 "רעפ רעד ןוא ,ןענעווטנייז ןופ ץלַא ךָאד רע טוהט ףוס םוצ ,ןג

 םהיא ףור ךיא .בא טינ םהיא ןופ טערט םזיִאגע רענעטלָאש

 .טסיָאגע רעניליוויירפנוא רעד רעבירעד

 ןופ ןרעו וצ זייל ןָא טדנעוו רע סָאװ ,גרָאז ןוא הימ ןייז

 בעירט רענענַאטשרעּפ-טכעלש רעד יװ רהעמ טינ זיא ,ןיילַא ךיז

 -רעפ ןייד וצ ןעדנובעג טזיב וד ביוא  .גנוזיילפיואטסבלעז ןופ

 טסָאה וד ?ייוו ,טנייה ןעלּפַאלּפ טזומ וד ביוא ,עדנוטש רענעגנַאג

 ןעדעי ןרעדנע טינ ךיז טסנָאק וד ביוא *,טלעּפַאלּפעג ןרעטסעג

 ןוא טפַאלקשרעפ ןעטייק ןיא ךיז וטסלהיפ ןַאד -- קילבנעניוא

 ןעבעל ןייד ןופ טונימ עדעי ריד וצ טקניוו םורַאד .ט'שלח'רעפ

 ןטסרעוו ,ךיז גידנעלקיווטנע ןוא ,טפנוקוצ רעד ןופ טונימ עשירפ א

 ןיא טזיב וד יו .וד ןענידרעהירפ םעד ןופ .ה .ד ,"ריד ןופ , זיול

 טספרַאד וד ןוא ,סינעפעשעב ןעגייא ןייד וטזיב ,טנעמָאמ ןעדעי

 -רעפ טינ ,רעמעשעב םעד ,ךיז סינעפעשעב עגיזָאד סָאד ןיא עקַאט

 ןד ןוא ,טזיב וד רעדייא ןעזעוו רעכעה ַא אפונ טזיב וד .ןעריל

 זיא סָאװ ,רעד סע טזיב ו ד זַא רעבָא .,ןיילַא ךיז טספערטרעביא

 ןרעדנָאז ,סינעפעשעב ַא זיולב טינ טזיב וד זַא .ה .ד ,וד יוװ רעכעה

 -וירפנוא סלַא ,דָארג סָאד טָא ,רעפעשעב ןייד ףיוא ױזַא טקנוּפ

 סָאד זיא רעבירעד ןוא ,ןהעזוצנייא וטסלהעפרעפ ,טסיָאגע רעגיליוו

 יו ,ןעזעוו ערעכעה סעדעי .סדמערפ -- ַא ריד "ןעזעוו ערעכעה ,
 .זוא ר ע ב י א ןעזעוװ ַא זיא ,וו ,זַא .א טייהשנעמ ,טיײהרַאיו

 ,"ענילייה , סָאד ןופ ךירטש:-רעטקַארַאכ ַא זיא טייקדמערפ

 ,םרמעופ .ה .ד ,"סעכילמייהנוא, סעּפע טגעיל ענילייה סעֶלַא ןיא

 ןיא רימ סָאוו .שימייה טינ ,ךילמייה ץנַאג טינ ןעלהיפ רימ ואוו

 ,גיטכיוו רָאג סָאד ןעכַאמ ייז יוװ ,םיחלג יד ,ןעגנילק ייז יװ , *

 .טנייה יווַא ,ןעטכענ יוװ טקנוּפ ,ןעלּפַאלּפ רָאנ ןוא ןעמוק לָאז ןעמ

 :ףרַאדעב שנעמ רעד סָאװ ןעסייוו ייז ,הָא ! םיחלג יד טינ רימ טלעדיז

 ".טנייה יוו ןעגרָאמ טלעּפַאלּפ רע ןעוו ,רע זיא ךילקילג יוװ ןעד

 | ןעמַארגיּפע רענַאיצענעװ ס'עהטעג ןופ}
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 .ש .ב .צ רימ טלָאװ ןוא ,ןע ג יי א ט י נ רימ זיא סָאד ,גילייה
 סע ךיא טלָאװ ,גילייה ןעועג םינ םוטנענייא ס'נערעדנַא םעד
 רעטוג ַא ייב רימ טלָאװ ךיא סָאװ ,ס נג י י מ יװ טכַארטעב
 ביוא ,טרהעקרעפ רעדָא .ךיז רַאפ ןעמהענ טנָאקעג טייחנעגעלעג

 טביילב ,גילייה ריס רַאפ ןיא רעזייק ןעשיזעניכ ןופ טכיזעג סָאד

 טכיזעג סָאד ןעוו ,סע ְךָאמרעפ ךיא ןוא ,גיוא ןיימ רַאפ דמערפ סע
 .ךיז טזייוועב

 ,טייהרַאו עשיטַאמעטַאמ עטלעטשעגטסעפ ַא זיא סָאװרַאֿפ

 -רעפ ןעכילנהעוועג םעד טיול ןרעוו ןעפורעגנָא וליפא ןָאק עכלעוו
 יז לייוו ? ענילייה --- ןייק טינ ,עגיבייא ןַא ,טרָאװ ןופ דנַאטש
 ננוקעלּפטנע ןייק טינ רעדָא ,טײהרַאװ עטקעלּפטנע ןייק טינ זיא

 -םנע יד רעטנוא טהעטשרעפ ןעמ ביוא .,ןעזעוו ןרעכעה ַא ןופ

 ,ןעטײהרַאװ עזעינילער ענעפורעג ױזַא יד רָאנ ןעטיײהרַאװ עטקעלּפ
 -עקרעד וצ ירמגל טלהעפרעפ ןעמ ןוא ,תועט ןעסיורג ַא ןעמ טָאה

 ןעטסיאעטַא .."ןעזעוו סערעכעה ,, ףירנעב םעד ןופ טייקטייוו יד ןעג
 טרהעעג ךיוא טרעוו סָאװ ,ןעזעוו ןערעכעה םעד טָאּפש וצ ןעכַאמ

 ןוא 'םערּפוס רטע, רעדָא "רעטסכעה , רעד ןעמָאנ םעד רעטנוא

 -םיוקע ןייז ןופ זייוועב, ןעניצנייא ןעדעי ביוטש ןיא ןעטערטעצ

 שינפרעדעב א גידנעלהיפ ,ןיילַא ייז זַא ,גידנעקרעמ טינ ,"ץנעט
 ןעניוועג וצ ידכ רָאנ ,עטלַא סָאד ןעטכינרעפ ,ןעזעוו ןרעכעה ַא ןיא
 ,םעיינ ַא רַאפ ץַאלּפ

 רערעכעה ַא {טקַארטסבַא ןיא} "שנעמ רעד, טינ רשפא זיא
 -רַאװ יד טינ ןעזומ ןוא ?שנעמ רענלעצנייא ןַא רעדייא ןעזעוו
 ףירנעב םעד ןופ ךיז ןעמוקעב עכלעוו ,ןעעדיא ןוא ןעטכער ,ןעטייה

 ןרעו ןעטלַאהעג גילייה רַאפ -- ןוא ןרעו טרהעעג ,םהיא ןופ
 רימ ןעוו םירָאו ? אפוג ףירגעב םעד טָא ןופ ןעגנוקעלּפטנע סלַא
 סָאװ ,טײהרַאװ זיא סע עכלעוו ַא ןעפַאשבָא רעדעיוװ וליפא .ןעלָאז

 סָאד ךָאד טלָאװ ,ףירגעב םעד טָא ךרוד ןייז וצ רָאלק טניישעג טָאה

 טינ ,טייז רעזנוא ןופ סינדנעטשרעפסימ ַא ןעזיוועגסױרַא זיולב

 רעדָא ,אפוג ףירגעב ןעגילייה םעד טרּפ ןעטסנעלק ןיא גידנעדָאש
 עכלעוו ,ןעטײהרַאװ ענעי ןופ םייקגילייה יד גידנעמהענקעווַא טינ
 .ןעגנוקעלּפטנע ענייז סלַא ןרעוו טכַארטעב "טכער טימ , ןעזומ
 יפעצנייא ןעדעי רעבירַא-טנייטש {טקַארטסבַא ןיא} שנעמ ר ע ד
 ךָאד שיטקאפ רע זיא ,"ןעזעוו ןייז , זיא רע םגה ןוא ,ןעשנעמ םענ
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 ױזַא ןעועג ,טגָאזענ רעסעב ,טלָאװ רעכלעוו) ןעזעװ ןייז טינ

 ןוא ןײמענלַא ןַא רָאנ ,(אפונ רענלעצנייא רעד ,רע יוװ גיצנייא

 עטסכעה סָאד, ראנג ןעטסיאעטַא יד רַאפ -- ןעזעוו "סערעכעה,

 ןופ טינ ןרעװ ןעגנוקעלּפטנע עכילטעג יד יװ יוזא ןוא ."ןעזעוו

 ןרעװ ייז רָאנ ,ןעבירשעג דנַאה רענעגייא ןייז טימ ןייֵלַא טָאג

 טביירש ױזַא ,"ררַאה רעזנוא ןופ גייצעג , יד ךרוד טכילטנעפערעפ

 ,ןעגנוקעלּפטנע ענייז ןיילַא ןעזעו עטסכעה עיינ סָאד טינ ךיוא

 .ןעשנעמ ע'תמא, ךרוד טנַאקעב ןרעוו זנוא ייז טזָאל סע רָאנ

 ערעגיטסיינ ַא ןיא שיטקַאפ סױרַא רָאנ ךיז טיג ןעזעוו עיינ סָאד

 ךָאנ זיא רעטלַא רעד םירָאװ ,טָאנ רעטלַא רעד רעדייא גנוסַאפפיוא

 ,טלַאטשעג רעדָא טייקכילרעּפרעק ןימ ַא ןיא ןערָאװעג טלעטשעגרָאפ

 רעטלעקנוטרעפ-טינ ןיא ןעגעגַאד ןעטלַאהעג טרעוו רעיינ רעד תעכ

 ןרעדנוזעב ןייק םהיא רַאפ סיוא טינ טרעלק ןעמ ןוא טייקניטסייג

 ןייק טינ ךיוא םהיא טלהעפ םעד םעלַא טימ .ףונ ןעלעירעטַאמ

 עשירערהיפרעפ-רהעמ ַא ןָא רַאנָאז טמהענ עכלעוו ,טייקכילרעּפרעק

 ןוא ,רעכילטלעוו ןוא רעכילריטַאנ סיוא טהעז יז ?ייוו ,םרָאפ

 ,ןעשנעמ ןעכילרעּפרעק ןעדעי ןיא סלַא רעגינעוו טינ ןיא טהעטשעב

 ."ןעשנעמ עלַא רעדָא "טייהשנעמ , רעד ןיא טושּפ רָאנ רעדָא

 םעדכרוד זיא ףוג'םינּפל ַא ןיא טסייג םעד ןופ טייקניד'חור יד

 .רעלוּפָאּפ ןוא טקַאּפמָאק ןערָאװעג לָאמַא רעדעיוו

 סָאװ ןיא ,ץלַא ןוא ןעזעוו עטסכעה סָאד ָאזלַא זיא גילייה

 -טנע ךיז טעװ רעדָא ,ךיז טקעלּפטנע ןעזעוו עטסכעה עגיזָאד סָאד

 סָאד ןענעקרעדנָא עכלעוו ,ענעי ןענייז רעבָא טגילייהעג ; ןעקעלּפ

 ןעמַאזוצ .ה .ד ,עגינייז סָאד טימ ןעמַאזוצ ןעזעוו עטסכעה עגיזָאד

 ןייז רעדעיוו טנילייה ענילייה סָאד .ןעננוקעלּפטנע ענייז טימ

 ,רעגילייה ַא ןיילַא אפוג טלוק םעד ךרוד טרעוו רעכלעוו ,רערהערעפ

 ,גנַאג רענילייה ַא : טוהט רע סָאװ ץְלַא גילייה ךיוא טרעוו סע יו

 .וװ .זַא .א ןעטכַארט ןוא ןעטניד ,ןָאהט ןוא ןעקנעד גילייה ַא

 טרעװ סע סָאװ ןעגעוו טיירטש רעד זַא ,ףיז טהעטשרעפ סע

 ןעבָאה טסלָאמַאד רָאנ ןָאק ןעזעו עטסכעה סָאד סלַא טרהערעפ

 ןענייז רענגעג עטסרעטיברעפ יד וליפא ןמז ?2 ,גנוטיידעב ַא

 ןַארַאפ זיא סע זַא -- טקנוּפטּפױה םעד הדומ ןערעדנַא םעד רענייא

 לָאז .ןענעיד רעדָא ןערהע ףרַאד ןעמ ןעמעוו ,ןעזעוו סעטסכעה ַא

 םעד רעביא םינּפ-"תונמחר ַא טימ ןָאהט לעכיימש ַא רענייא רעבָא
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 טסירק ַא יו רעגייטש ַא ,ןעזעוו ןעטסכעה ַא ןענעוו ףמאק ןעצנַאנ
 ןופ רעדָא ,טינוס ַא טימ טיאיש ַא ןופ הקילחמ רעד תעב טלעכיימש

 ןעטסכעה ַא ןופ הרעשה יד טָאה ןַאד ,טסיהדוב ַא טימ ןימהארב ַא
 םעד ףיוא ףמַאק רעד ןוא ,טינ הטרעוו ןייק רָאנ םהיא ייב ןעזעוו

 רעד זיא סָאד יצ .לעיּפש רעניטשינ ַא םהיא רַאפ זיא קסיזַאב

 טָאנ רעשינַארעטול רעד ,טָאנ רענינייאיירד רעד רעדָא טָאנ ןייא
 "שנעמ רעד, רָאנ ,טָאג טינ ראנג רעדָא ,םערּפופ רטע רעד רעדָא
 -רעטנוא ןייק סיואכרוד טכַאמ ,ןעזעוו עטסכעה סָאד רָאפ טלעטש

 ןעזעו עטסכעה סָאד בָא-טנעקייל רעכלעוו ,םעד רַאפ טינ דייש
 ןעטסכעה ַא ןופ רענעיד עלַא ןענייז ןעגיוא ענייז ןיא םירָאוװ ,אפונ
 טסיאעטַא רעטסנעסיברעפ רעד :טייל עמורפ --- ?לכב ןעזעוו

 .טסירק רעטסגיביולנ רעד רעדייא רענינעוו טינ

 סָאד ןיא ןָאנעבױא ָאזלא טהעטש ןעזעו עטסכעה סָאד

 רעזנוא ןיא ןעזעוו ןעניזָאד םעד ןיא ןעביולג רעד ןוא ,ענילייה

 ."ןעביולג רעגילייה

 .חור רעד

 ןיא ,ךייר-רעטסיינ ןיא ןָא רימ ןעמוק רעטסנעּפשעג יד טימ

 .סנעזעוו ןופ ךייר םעד

 ןייז ןָא טרָאד טניירט ןוא ןעטלעוו עלַא ןיא ט'חור סָאװ סָאד

 ,טינ ךַאז רעדנַא ןייק זיא ,ןעזעוו "ןעכילפיירנעבנוא , ןעזעירעטסימ
 סָאה ןָאךעפור רימ סָאוװ ,חור רעלופסינמייהעג רעד עקַאט רָאנ
 וצ ,ןעוועטנורגרעד וצ חור םעד טָא ןוא .ןעזעוו עטסכעה
 -כיֿלקריוו יד םהיא ןיא ןעקעדטנע ,םהיא ןעפיירגע ב
 -פיוא יד טָא -- (טָאנ ןופ ץנעטסיזקע יד ןעזייועב וצ) טייק

 .ןערהָאי רעדנעזיוט ןופ טלעטשעג ךיז ןעשנעמ יד ןעבָאה עבַאג
 וצ טיײברַא רעזָאלדנע ןוא טייקכילנעמנוא רעכילרעדיוש רעד טימ

 ַא ןיא עכילקריוו-טינ סָאד ,חור-טינ ַא ןיא חור םעד ןעלדנַאװרעּפ

 רעגידר עּפ ר עק  ןוא רעצנַאג ַא ןיא טסיינ םעד ,סעכילקריוו

 .ןעבעל רעייז טלעוװקעגבָא ךיז ייז ןעבָאה טימרעד --- ןָאזרעּפ

 גניד , סָאד טכוזעג ייז ןעבָאה טלעוו רעדנעריטסיזקע רעד רעטניה

 טכוזעג ייז ןעבָאה גניד םעד רעטניה ;ןעזעוו סָאד ,"ךיז ןַא
 .גנידנוא סָאד

 ןעמ .ה .ד ,ךַאז ַא ןופ דנורג םעד ןיא ןײרַא-טקוק ןעמ ןעוו
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 רהיא ןיא לָאמטפָא ןעמ טקערטנע ,ןעזעוו רהיא ךָאנ טכוז
 :ןיז וצ טנייש יז סָאװ סָאד רעדייא סערעדנַא סעּפע רָאג

 רעטרעוו עגיטרַאסיורג ,ץרַאה שירענגיל ַא ןוא עדער עסיזרעקוצ ַא

 טביוה ןעמ סָאװ םעדכרוד .וז .זַא .א ,ןעקנַאדעג עקנימערָא ןוא

 רעהירפ יד רעטנורַא ןעמ טצעז ,תיצמת םעד ,ןעזעוו סָאד סױרַא

 ןופ ,ןייש ןעזיולב ַא ןופ הגרדמ רעד וצ גנוניישרע עטנעקרעדיטינ

 סָאװ ,טלעו רעד ןופ תיצמת רעד ,ןעזעוו סָאד .שינעדנעלברעפ ַא

 -טקוק רעכלעוו ,םעד רַאפ זיא ,ךילרעה ןוא דנעהיצנָא ױזַא זיא

 --- זיא םילבה לבה רעד :םילבה ?בה --- ַא ,דנורג רהיא ןיא ןיירַא

 סאו רעד ,ןכב .(טלעװ רעד ןופ םישעמ יד) ןעזעוו-טלעוו סָאד

 יד טימ ,ןייש ןעשלאפ םעד טימ בא טינ ךיז טיג ,זעיגילער זיא

 ,תיצמת םעד ףיוא טקוק רע ןרעדנָאז ,ןעגנוניישרע עגיד'םילבה-לבה

 ,טײהרַאװ יד --- רע טָאה ןעזעוו םעד ןיא ןוא ,ןעזעוו םעד

 ,ןעגנוניישרע ענינייא ןופ ךיז ןעמוקעב עכלעוו ,סנעזעוו יד

 .עטוג יד --- ערעדנַא ןופ טרהעקרעפ ןוא ,סנעזעוו עזייב יד ןענייז

 .ש .ב .צ ,הטימעג ןעבילשנעמ םעד ןופ (תיצמת רעד) ןעזעוו סָאד
 סָאד זיא ןעליוו ןעכילשנעמ םעד ןופ ןעזעוו סָאד ;עבעיל יד זיא

 וו .זַא .א ,ע'תמא סָאד -- ןעקנעד ןייז ןופ ,עטוג

 יד יו ,ץנעטסיזקע רַאפ ןעטלָאגעג טשרעוצ טָאה סע סָאװ
 רעזיולב ַא סלַא סיורַא טציא ךיז טזייוו סָאד ,ןעכיילגרעד ןוא טלעוו

 סָאד רָאנ יא עדנעריטסיזקע תמ אב סָאד ןוא ,ןייש

 ,רעטסייג ,רעטעג טימ טליפעגנָא ןיא ךייר ןייז סָאװ ,ןעזעוו

 יד טא רָאנ .סנעזעוו עזייב רעדָא עטוג טימ .ה .ד ,םילָאװייט

 רעטציא טריטסיזקע ,סנעזעוו ןופ טלעוו יד ,טלעו עטרהעקרעפ
 ןייז רעבָא ,עבעיל ןהֶא ןייז ןָאק ץרַאה עכילשנעמ סָאד .תמאב

 -שנעמ סָאד ;"עבעיל זיא סָאװ, ,טָאג .ה .ד ,טריטסיזקע ןעזעוו
 ,ןעזעוו ןייז רעבָא ,ן'תועט ןיא ןעשזדנָאלבמורַא ןָאק ןעקנעד עכיל

 .וו .זא .א ,"טייהראו יד זיא טָאג, :; טריטסיזקע ,טיײהרַאוװ יד

 -רָאג רהעמ ןוא ,ןיילַא סנעזעוו יד ןענעקרעדנָא ןוא ןענעק

 ַא ןיא ךייר רהיא :ןָאיגילער זיא סָאד ,סנעזעוו יד רעסיוא טינ

 ,רעטסנעּפשעג ןוא תוחור ןופ ,סנעזעוו ןופ ךייר

 ,חור םעד ןייז ספות ןענָאק לָאז ןעמ ןעכַאמ וצ גנַאלרעפ רעד
 טכארבעגסיױרַא טָאה ,סנעס-ןָאנ םעד ןעריזילַאער וצ רעדָא

 א רעדָא טסנעּפשעג ַא ,טסנעּפשעג ןעגידרעּפרעק ַא
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 יו .טסנעּפשענ ןעטביילעב ַא ,רעּפרעק ןעכילקריוו ַא טימ טסייג

 סָאד ךיז ןעבָאה ןעשנעמ-ןעטסירק עטסלַאינעג ,עטסקרַאטש יד

 -יישרע עשיטסנעּפשעג יד טָא ןעפיירגעב ןענָאק וצ ידכ ,טרעטַאמעג

 יד ןופ ךורּפשרעדיװ רעד ןעבילבעג גידנעטש רעבָא זיא סע !גנונ

 רעד ןופ .ה .ד ,רעכילשנעמ רעד ןוא רעכילטעג רעד ,ןערוטַאנ ייווצ

 -"רעדנואוו רעד זיא ןעבילבעג :רעכילניז רעד ןוא רעשיטסנעּפשעג

 ַא טָאה לָאמניײק .טינ ךַאז ןייק זיא סָאװ ,ךַאז ַא ,חור רעטסכיל

 ןייק ,שינרעטַאמ-ןעלעעז רהעמ טפַאשרעפ טינ ךָאנ טסנעּפשענ

 גנוגערפיוא רעדליוו ַא וצ זיב בייל ןייז טכעטש רעכלעוו ,ןַאמַאש

 ,טסנעּפשעג ַא ןערעוושעב וצ ידכ ,ןעפמַארק עדנעדיינש-ןעוורענ ןוא

 ןעבָאה ןעטסירק יװ ,ןעדייל-דהמשנ ענױזַא ןענָארטרעבירַא טינ ןָאק

 .טסנעּפשעג ןעכילפיירגעבנוא םענעי ןופ ןעטילעג

 ןעמוקעגסױרַא סוטסירק ךרוד רעבָא זיא טייצ רענלעזרעד ןיא

 רעכילטנענייא רעד זַא ,טכיל ן'רַאפ ךַאז רעד ןופ טייהרַאװ יד

 .שנעמ רעד -- זיא טסנעּפשענ רעכילטנענייא רעד רעדָא טסייג

 רעד עקַאט טַארוקַא זיא טסייג רעטביילעב רעדָא רעגידרעּפרעק רעד

 רעבלעזרעד ןיא ןוא ןעזעוו עכילרעדיוש סָאד זיא ןיילַא רע ;שנעמ

 ןֶא ןענַאד ןופ .ץנעטסיזקע ןוא גנוניישרע ס'נעזעוו םעד טייצ

 רעטסנעּפשעג יד רַאפ רהעמ טינ ךילטנעגייא ןעשנעמ םעד טרעדיוש

 "רעד רע :ןיײלַא םהיא רַאפ רָאנ ,םהיא ןופ ןעסיורד ןופ

 טסורב ןייז ןופ שינעפעיט רעד ןיא .ןיילַא ךיז רַאפ ךיז טקערש

 רעטסכַאװש רעד ליפא ;דניז ןופ טסייג רעד טניױאוו

 ןָאק (טסייג ַא ןיילַא ןיוש ךָאד זיא קנַאדעג רעד ןא) קנַאדעג

 ןעגיױצעגּפױרַא טָאה טסנעּפשעג רעד -- .וװ .זַא .א ,לעווייט ַא ןייז

 שגעמ רעד רעבָא ,שנעמ ַא ןערָאװעג זיא טָאג רעד ,ףוג ַא ךיז ףיוא

 -סיוא םהיא טכוז רע סָאװ ,חור רעכילרעדיוש רעד טציא זיא אפונ

 רעד ןיא ןעגנערבסיורַא ,ןעשרָאּפוצסיױא ,ןעפורוצסיורַא ,ןעניפעגוצ

 -- ויא שנעמ רעד :ןעדער םהיא ןעכַאמ ןוא טייקכילקריוו

 רעד רָאנ יבַא ,ןערעװ טרַאדרעפ וליפא געמ ףונ רעד .טסייג

 רעד ןוא ,טסייג םעד ןָא ךיז טדנעוו ץלַא : טעטערעג טרעוו טסייג

 ."המשנ, רעדָא טסייג ןופ ןייזליואוו סָאד זיא קעווצ רעגיצנייא

 "םייהנוא ןַא ,טסנעּפשעג ַא ןרָאװעג ןייֵלַא ךיז וצ זיא שנעמ רעד

 רעטמיטשעב ַא ןעזיװעגנָא וליפא טרעװ סע ןעכלעוו ,חור רעכיל
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 ,המשנ רעד ןופ ץַאלּפ םעד ןעגעוו הקילחמ יד) רעּפרעק ןיא ץַאלּפ

 .(.וו .זַא .א ,ּפָאק ןיא יִצ

 סערעכעה ןייק ריד רַאפ טינ ןיב ךיא ןוא רימ רַאפ טינ טזיב וד

 סערעכעה ַא ןעגעיל זנוא ןופ ןעדעי ןיא ןָאק ןעגעווטסעדנופ .ןעזעוו

 ךיילג ידכ .גנורהערעפ עגיטייזנעגעג ַא ןעפורסיורַא ןוא ןעזעוו

 סע זַא ,ןעגָאז רימ ןענָאק ,עניימעגלַא טסבעה סָאה ןעמהענ וצ

 ריד ןיא טלָאװ ךיא ןעוו .שנעמ רעד ריד ןיא ןוא רימ ןיא טבעל

 ךיד טפרַאדעג ךיא טלָאװ סָאװ רַאפ ,ןעשנעמ םעד ןהעזענ טינ

 -עגוצ ןוא ע'תמא ןייז ןוא שנעמ רעד טינ וטזיב יאדוא ? ןעטכַא

 רעכילברעטש ַא יו רהעמ טשינ טזיב וד רָאנ ,טלַאטשעג עטסַאּפ

 -פיוא טינ ,ןעדיישסיוא ךיז ןָאק רע ןעכלעוו ןופ ,םהיא ןופ קעדוצ

 טניואוו רעבָא לייוורעד רַאפ ; ןעריטסיזקע וצ ןיילַא גידנערעה

 לייוו) ןעזעוו ערעכעה ןוא עניימענלַא עגיזָאד סָאד ריד ןיא ךָאד

 רמוח ַא ןעמונעגנָא ריד ןיא טָאה ,ןהעגרעפ טינ ןָאק סָאװ ,טסיינ ַא

 טלַאטשעג ןייד זיא טייקכילקריוו רעד ןיא זַא ױזַא ,טחעגרעפ סָאװ

 ,טסייג ַא רָאפ רימ רַאפ טסלעטש וד ןוא ("ענעמונעגנָא, ןַא רָאנ

 וצ ןעדנובעג גידנעייז טינ ,ריד .ןיא טניישרע סָאװ ,טניישרע סָאװ

 אליממ :גנוניישרע ןופ םרָאפ רעטמיטשעב רעד וצ ןוא ףוג ןייד

 ןערעכעה ַא רַאפ טינ ךיד ךיא טכַארטעב רעבירעד .חור ַא --

 סָאװ ןעזעוו ןערעכעה םענעי זיולב ריטקעּפסער ךיא רָאנ ,ןעזעוו

 ."ןעשנעמ םעד ריד ןיא ריטקעּפסער ךיא , : םורַא ריד ןיא "טהעג,

 ,ןעפַאלקש ערעייז ןיא ןהעזעג טינ ךַאז ַאזַא ןעבָאה עגיטייצרַאפ יד

 גנַאלקבָא גינעוו ךָאנ טָאה "שנעמ רעד, : ןעזעוו ערעכעה סָאד ןוא

 ןהעועג ןערערנַא םעד ןיא רענייא ייז ןעבָאה רַאפרעד .ןענופעג

 ןעזעו סערעכעה ַא זיא קלאפ סָאד .טרָאס רעדנַאנַא ןופ תוחור

 "ןעשנעמ רעד ןוא שנעמ רעד יו טקנוּפ ןוא ,רענלעצנייא ןַא רעדייא

 רעד -- םענלעצנייא ןיא ט'חור סָאװ ,טסיינ ַא סע ןיא ,טסייג

 ןוא ,טסייג םעד טָא טרהעענ ייז ןעבָאה רעבירעד .טסייגסקלָאפ

 רעדָא טסייג םעד טָא טנעידעג טָאה רענלעצנייא רעד לעיפיוו ףיוא

 םעד .ש .ב .צ יװ) םהיא וצ טדנַאװרעּפ זיא סָאװ ,ןערעדנַאנַא

 ינייא רעד ,רע טָאה לעיפוזַא ףיוא ,(.וו .זַא .א טסייג-ןעילימַאפ

 ןערעכעה םעד ןופ רָאנ ;גנוטיידעב ַא ןעבָאה טנָאקעג ,רענלעצ

 ןופ רעילנ, סָאד טָאה ,ןעגעוו ס'קלָאֿפ םעד ןופ ,ןעגעוו ס'נעזעוו

 ךרוד טגילייהעג זנוא טזיב וד יוװ ױזַא .הטרעוו ַא טאהעג "קלאפ
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 רעדעי ןיא ןעמ זיא ױזַא ,ריד ןיא ט'הור סָאװ ,"ןעשנעמ םעד,
 ,ןעזעוו ןרעכעה ןיא סע ןעכלעוו ַא ךרוד טנילייהעג ןעוועג טייצ
 ס'נעזעוו ןרעכעה ַא בעילוצ רָאנ .נ ,ד .א עילימַאפ ,קלָאפ יו
 חוד ַא סלַא רָאנ ,טנילייהעג ןעוועג ןָא גיבייא ןופ ןעמ זיא ןעגעוו
 עטצישעגנ ַא .ה .ד ,עטנילייהעג ַא רַאפ ןרָאװעג טכַארטעב ןעמ זיא

 טלַאה ךיא ןעוֶו {רעבָא זיא תמא רעד } .ןָאזרעּפ עטנעקרעדנָא ןוא
 ץרַאה ןיימ ?ייוו ,בעיל ךיד בָאה ךיא ?ייוו ,ךיד געלפ ןוא ךיד

 ריד ןיא טניפעג שינפרעדעב ןיימ ןוא גנורהַאנ ריד ןיא טניפעג

 ,ןעגעוו ס'נעזעוו ןערעכעה ַא בעילוצ טינ סע טריסַאּפ ,גנוגידעירפעב

 ףיא לייוו רַאפרעד טינ ,רעּפרעק רעטגילייהעג ןייז טזיב וד סָאװ
 ,טסייג ןעדנעניישרעד ַא .ח .ד ,טסנעּפשעג ַא ריד ןיא קילברעד
 ןעעעװ ןייד טימ ןיילַא וד :טסול רעשיטסיַאגע סיוא רָאנ
 -עכעה ןייק טינ זיא ןעזעוו ןייד םירָאװ ,הטרעוו ַא רימ רַאפ טסָאה
 גיצנייא זיא סע ,ריד רַאפ רעניײמעגלַא ןוא רעכעה טינ זיא סע ,סער
 | .סע טזיב וד לייוו ,אפוג וד יו

 סָאד .ט'חור ץְלַא רָאנ ,ןייֵלַא שנעמ רעד ןיולב טינ רעבָא

 ןיא זיא ,ץלַא ןיא םורַא טהעג סָאװ ,טסייג רעד ,ןעזעוו ערעכעה
 רָאנ טניישרע --- ןוא ,ןעדנובעג טשינרָאג וצ טייצ רעגיבלעזרעד

 ! ןעלקניוו עלַא ןיא רעטסנעּפשעג .ןיירעד
 ןערישראמייברעפ ןעזָאל וצ טרָא רעד ןעוועג טלָאװ ָאד טָא

 רעדעיוו רעטעּפש ןעזומ טינ ןעלָאז ייז ןעוו ,רעטסייגנ עגיד'חור יד
 .םזיִאנע םעד ןופ טכיזעגנָא ןיא ןעדניוושרעפ וצ ידכ ,ןעמוקרָאפ
 םייב ןערעוו ןעפורעגנָא ָאד ייז ןופ עגינייא רָאנ ןעלָאז רעבירעד
 ןופ ןינע םוצ ןהענוצרעבירַא ךיילג ידכ ,לעיּפשייב סלַא ןעמָאנ

 ,ייז וצ ךיז ןעטלַאהרעפ רעזנוא

 ,"טסייג רעגילייה , רעד זיא ץלַא ןופ רחעמ ,.ש .ב .צ ,גילייה

 עטוג יד ,ץעזעג סָאד ,טכער סָאד גילייה ,טײהרַאוו יד זיא גילייח
 סָאד ,גנונדרָא יד ,ללכה-תבוט יד ,טַארייה יד ,טעטסעיַאמ יד ,ךַאז

 .וװ .זַא .א ,.וו .זַא .א ,דנַאלרעטַאפ

 .ּפָאק ןיא רעדער
 ריד ייב ןיא לעפיירש ַא ;ּפָאק ןיא ריד ט'חור סע ,שנעמ

 ןוא ןעכַאז עסיורג ןייא ךיז טסעדליב וד ! טרָא ןַא ףיוא טינ טרָאד

 רָאנ טריטסיזקע סָאװ ,טלעוװ-רעטעג עצנַאנ ַא סיוא ריד טסלָאמ
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 ןַא ,ןעפורעב טזיב וד ןעכלעוו וצ ,רעטסייגנ ןופ ךייר ַא ,ריד רַאפ

 ! "סקיפ עעדיא, ןַא טסָאה וד .ריד וצ טקניוװ סָאװ ,?ַאעדיא

 ,לשמ ךרדב דער ךיא ןַא רעדָא ,סַאּפש ךַאס ךיא זַא טינ קנעד

 סָאד ןָא ןָא ךיז ןעגנעה סָאװ ,ןעשנעמ עלַא טבַארטעב ךיא ןעוו

 -רהעמ ערעיוהעגנוא יד טרעהענ ייז וצ יו ױזַא ןוא --- ,ערעכעה

 ,םיפרוטמ עטכע רַאפ -- ,טלעוװנעשנעמ עצנַאג יד טעמכ -- ?הָאצ

 עעדיא , ןא ןָא ןעמ טפור סָאװ םירָאוו .זיוהלוד ַא ןיא םיענושמ
 גינעטרעטנוא ןעשנעמ םעד  טָאה סָאװ ,עעדיא ןַא .?"סקיפ

 ַא ןיא סקיפ עעדיא ַאזַא זַא ,טנעקרעד רהיא ןעוו .ףךיז וצ טכַאמעג

 רעניזָאד רעד ןופ ףַאלקש םעד רהיא טרַאּפשרעּפ ןַאד ,תענושמ

 טייהראו יד טינ זיא ןעד יצ רעבָא .זיוה-םיעגושמ ַא ןיא עעדיא

 טעטסעיַאמ יד ,ןעלפייווצ טינ רָאט ןעמ רעכלעוו ןיא ,ןעביולנ ןופ

 רעוו) ןָאהט לעקָאש ַא טינ רָאט ןעמ עכלעוו ,קלָאפ ןופ .ש .ב .צ

 ,דנענוט יד ,(רעכערברעפ-טעטסעיַאמ ַא -- ןיא ,סָאד טוהט סע
 עטסדנימ סָאד ךרוד טינ טזָאל רָאזנעצ רעד רעכלעוו ןעגעקטנַא

 ,ןרעו ןעטלאהעג ןייר ןענָאק לָאז טייקכילטיז יד ידכ ,לעטרעוו

 טינ ןעד זיא ?ןעעדיא עסקיפ טינ ןעד ייז ןענייז --- .וו .זַא .א

 ערעזנוא ןופ בור סָאד .ש .ב .צ ןופ יירעצַאװש עשירַאנ עצנַאג יד

 רעד ףיוא ןעדייל עכלעוו ,םיפרוטמ ןופ יײרעלּפַאלּפ ַא ןעגנוטייצ

 ןוא טייקכילטסירק ,טייקכילצעזעג ,טייקכילטיז ןופ סקיפ עעדיא

 םורַא ןעהעג ייז זַא ,רַאפרעד רָאנ טינ סע ךיז טכוד ןוא ?  .וז .זַא

 -רעפ ,םורַא ןעלדנַאו ייז ןעכלעוו ןיא ,זיוהלוד סָאד ?ייוו ,יידפ

 ייב םענ'ענושמ ַאזַא ןָא רָאנ טרחיר ? םיור ןעסיורנ ַאזַא טמהענ

 ןעקור רעייא ןעטיה ןעזומ ךיילנ טעוו רהיא ןוא ,סקיפ עעדיא ןייז

 םיענושמ עסיורג יד טָא םירָאוו .לַאפרעביא םענעגרָאברעּפ ןייז ןופ

 עניילק ענעפורעג ױזַא יד וצ ףיילנ טרּפ םעד ןיא ךיוא ןענייז

 רעכלעוו ,םעד ףיוא טייהרענעגרָאברעפ ןעלַאפעב ייז סָאװ ,םיעגושמ

 םהיא ייב ייז ןענע'בנג רעהירפַא .סקיפ עעדיא רעייז ןָא טרהיד

 ,טרָאו עיירפ סָאה קעװא םהיא ייב ןענע'בננ ייז ,ןעפָאװ יד בָא

 .לענענ יד טימ ףױרַא םהיא ףיוא ךיז ייז ןעפרַאוו ךָאנרעד ןוא

 ןופ טשרוד-המקנ ןוא טייהנייפ יד ףיוא טציא טקעד גָאט רעדעי

 ערעייז טנענעגעב קלָאֿפ עמוד סָאד ןוא ,ןעקַאינַאמ עניזָאד יד

 יד ןעזעל זומ ןעמ .ןעיירשענ-לעבוי טימ ןעלעגערסָאמ ענ'עגושמ

 וד יו ןרעה ןומ ןעמ ןוא טייצ רעד טָא ןופ רעטעלב עכילנעט
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 ,ננונייצרעביא עכילרעדיוש יד ןעמוקעב ֹוצ ידכ ,ןעדער רעטסיליפ

 וד , --- .זיוה ןייא ןיא םיענושמ טימ טרַאּפשעגנייא זיא ןעמ זַא

 טסנָאז ,ףרוטמ ןעמָאנ ן'טימ ןעלדיז טינ רעדורב ןייד טסלָאז
 : גָאז ןוא הללק רעד רַאפ טינ ךיז קערש רעבָא ךיא  ".וװ .זא .א

 רעמירָא ןא ייס .םיפרוטס עטסערג יד ןענייז רעדירב עניימ
 רע זַא ,תענושמ רעד ןופ טשרעהעב זיא ןיוהלוד ןופ רעטקיררעפ

 טסייג רענילייה רעד ,ןַאּפַאי ןופ רעזייק רעד ,רעטָאפ רעד טָאג זיא
 סע זַא ,ןייא ךיז טעדליב רעגריב רעשיתבילעב ַא ייס ,.וו .זא .א
 ,טנַאטסעטָארּפ רעניביולג ַא ,טסירק רעטוג ַא ןייז וצ עיסימ ןייז זיא
 סָאד זיא -- .וװ .זַא .א שנעמ רעשילַארָאמ ַא ,רענריב רעלַאיַאל ַא
 רעד ."סקיפ עעדיא , עגיבלעזיד ןוא ןייא ךיילג ןעלעפ עדייב ןיא
 ןייק ןייז וצ טינ טנַאװעג ןוא טריכורּפ טינ לָאמנייק טָאה סָאוװ
 רעטפַאהדנעגוט ןייק ,טנַאטסעטָארּפ רעגיביולג ןייק ,טסירק רעטונג

 -פַאכרע פ ןא רעטּפַאכענ ַא זיא רעד ,.וװ .זַא .א שנעמ
 .װ .זַא .א טייקניטפַאהדנעגוט ,טייקניבױלג רעד ןופ -רעט
 ןיאא רָאנ טריפָאסָאליפ ןעבָאה רעקיטסַאלַאכפ יד יװ ױזַא טקנוּפ

 רעד יו ;ךריק רעד ןיא ןעבילג םעד ןפ ןעצינערנ יד
 רעכיב עקיד ןעבירשעג טָאה רעטנהעצרעפ רעד טקידענעב טסּפױּפ
 -נייק ,ןעביולנרעבָא ןעשיטסּפױּפ םעד ןפ ןעצינערגנ יד ןיא
 יד יװ ;לעפייווצ ןיא ןייֵלַא ןעביולג םעד גידנעלעטש טינ לָאמ
 טינ ,טַאַאטש םעד ןעגעוו רעדנעב עצנַאג ןָא-ךעליפ רעלעטשטפירש
 יו ;ענַארפ ןיא אפונ טַאַאטש ןופ סקיפ עעדיא יד גידנעלעטש
 ייז ?ייוו ,קיטילָאּפ טימ טּפָארּפעגנָא ןענייז ןעננוטייצ ערעזנוא
 ןעפַאשעג זיא שנעמ רעד זַא ,ןיזנהַאו םעד ןופ ןעמונעב ןענייז
 --- (היח עשיטילָאּפ ַא) "ןָאקיטילַאּפ ןָאז, ַא ןערעוו וצ ןערָאװעג
 םעד ןיא ןעבעל ןעליופ ַא ןענַאטרעטנוא יד ףךיוא ןערהיפ ױזַא
 ,דנעגוט רעד ןיא ןעשנעמ עטפַאהדנעגוט יד ,םוטנענַאטרעטנוא
 גידנענעלוצ טינ לָאמנייק ,.וו .זַא .א םוטנעשנעמ ןיא ןעלַארעביל יד

 עסקיפ עלַא יד טָא וצ קיטירק ןופ רעפעמ ןעגידנעדיינש םעד

 םעד ןופ תענושמ יד יוװ ,טרָא ןופ ןערהיר וצ טינ .ערעייז ןעעדיא

 -טרעוו טניימ סָאװ ,'ןעגנַאפעב ןוא ןעגנַאפעג, - לַאניגירַא ןיא *
 ןוא ליימווארָאפ ַא טימ ןעגנואווצעב ןוא הסיפת ןיא ןעגנַאפעג : ךיל
 ,רעצעזרעביא -- ,חומ

 טי 7
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 ,סופ ןעטסעפ ַא ףיוא ןעקנַאדעג עגיזָאד יד ייז ןעהעטש ,ןעטרהירעג

 סָאד ןָא טפיירג --- רעד ,לעפייווצ ייז ףיוא טפרַאװ סע רעוו ןוא

 תמא סָאד ןיא סָאד טָא ,"סקיפ עעדיא, יד ,א !עגילייה

 ! עגילייה

 ,לעװייט ופ עטּפַא כרע פ ןיולב רשפא זנוא ןענעגעגעב

 עטצעזעגנענעג טימ טּפָא ױזַא טקנוּפ ןָא ךיז ןעפערט רימ רעדָא

 רעד ןופ ,עטוג סָאד ןופ טּפַאכרעּפ ןענייז עכלעוו ,ע טּפ ַא כר עפ
 ןיא סע ןעכלעוו ןופ רעדָא ץעזעג םעד ןופ ,טייקכילטיז ,דנעגוט

 .עניצנייא יד טינ ןענייז ןעגנוּפַאכרעפ עשלעווייט יד .? "ּפיצנירּפ ,

 יד ןענייז ענעי :טקריוװ לעווייט רעד ןוא זנוא ףיוא טקריוװ טָאג

 .ערה-רצוי ןופ ןעננוקריוו יד ןענייז יד ,בוט-רצוי ןופ ןעגנוקריוו

 .טרַאּפשעגנייא רהעז ןעגנוניימ ערעייז ןיא ןענייז עטּפַאכרעּפ

 רהיא טנָאק ,"טיײקטּפַאכרעּפ , טרָאװ סָאד טינ ךייא טלעפעג

 טסייג רעד טציזעב ךייא יו ױזַא ,ָאי ;  טייקנעמונעב ןעפורנָא סע

 ןעפורנָא סע רהיא טנָאק ,"ןעסולפנייא, עֶלַא ןעמוק םהיא ןופ ןוא

 רעד זַא ,וצרעד ףיסומ ןיב ךיא .םזַאיזוטנע ןוא גנורעטסייגעב ---

 ןחעטש ןעביילב טינ ןָאק ןעמ םירָאװ -- םזאיזוטנע רענעמַאקלָאפ

 .םזיטאנַאפ טסייה --- טרָאס ןעבלַאה ןוא ןעליופ םעד ייב

 יד ייַב אקוד ךאז עשימייה ַא זיא ם ז י ט ַא נ ַא פ רעד

 רע יו טייוו ױזַא טעדליבעג זיא שנעמ ַא םירָאו ; עטעדליבעג

 סערעטניא רעד טַארוקַא ןוא ,עגיטסייג סָאד רַאפ ךיז טריסערעטניא

 זיא ,סערעטניא רענידעבעל ַא רָאנ זיא סע ביוא ,סעגיטסייג ןיא
 / סםערעטניא רעשיטַאנַאפ ַא זיא סע :םזיט ַאנַא פ ןייז זומ ןוא

 טקוק ,ןעלַארעביל ערעזנוא טקרעמעב .(םונַאפ) עגילייה סָאד ןיא

 רעססָאלש סָאװ טרעה ,רעטעלב-סדנַאלרעטַאפ עשיסקַאז יד ןיא ןיירַא

 -סריו ַא טלעטשעגנעמאזוצ טָאה אתורבח ס'ךאבלָאה  :טגָאז

 ןוא ערהעל רעלענָאיצידַארט רעד ןענעקטנַא עיצַאריּפסנָאק עכיל
 רעגיזָאד רעד ןופ רעדעילגטימ יד ןוא ,םעטסיס ןעדנעהעטשעב םעד

 ןעביולגנוא רעייז רַאפ שיטַאנַאפ ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןענייז אתורבח

 ,ןעטסידָאטעמ ,ןעטסיטעיּפ ןוא ןעטיאוזעי ,םיחלנ ןוא ןעכַאנָאמ יו

 -ַאכעמ רעייז ראפ ןייז ןענעלפ ,ןעטפַאשלעזעג-לעביב ןוא ךןָאיסימ
 "ןעביולו ןעשיסקָאדָאטרָא ןוא טסנעידסעטָאג ןעשינ

 919 ,2 "טרעדנוהרהָאו סעטנהעצכַא, *
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 רעשילַארָאמ, א ףיוא ךיז טרהיפ סע יו גנוטכַא רָאנ טינ

 ןיוש זיא רע זַא ,גָאט ןעגיטנייה ייב טּפָא טניימ רעכלעוו ,"שנעמ

 םוטנעטסירק סָאד טפרַאװרעפ ןוא ,טָאנ טימ ןרָאװעג גיטרַאפ

 רהיא ןעוו .טייצ רהיא טבעלעגבָא ןיוש טָאה סָאװ ,ךאז ַא יו

 -ַאזוצ סָאד זַא ,טלעפייווצענ זיא סע ןעוו רע טָאה יצ ,םהיא טנערפ

 ,עדנַאש-טולב ַא זיא רעטסעוװש ַא טימ רעדורב ַא ןופ ןעבעלנעמ

 וצ עבעיל יד זַא ,עהע רעד ןופ טייהרַאוװ יד זיא עימַאנָאנָאמ יד זַא

 ַא ןעמהענכרוד םהיא טעוו .וו .זַא .א טכילפ עגילייה ַא זיא ןרעטלע

 ןענעמ לָאז ןעמ זַא ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ רעדיוש רעשילַארָאמ

 ןופ ןוא ,ו .זא .א ,בייוו ַא יו ךיוא רעטסעווש ַא ןערהירנַא

 ט ביו ? ג רע ?ייוו ןופרעד ? רעדיוש רעד טָא ךיז טמהענ ןענַאװ
 ןע ביול ג רעלַארָאמ רעניזָאד רעד .ןעטָאבעג עלַארָאמ ענעי ןיא

 ךיז לָאז רע לעיפיוו .טסורב ןייז ןיא טלעצרָאװעגנייא ףעיט זיא

 ןייֵלַא ןעגעווטסעדנופ רע זיא ,ןעטסירק עמורפ יד ףיוא ןעכָאק טינ

 רעשיל ַארָאמ .ַא -- .ה .ד ,טסירק ַא ךרוד-ןוא-ךרוד ןעבילבעג

 םרָאפ רעד ןיא ןעננאפעג םהיא טלַאה םוטנעטסירק סָאד .טסירק

 זופ עימאנָאנָאמ יד .ןע ביול ג ןופ ןעננַאפענ --- לַארָאמ ןופ

 טרעוו ,עימַאניב ןיא טבעל סָאװ ,רענייא ןוא ,סעגילייה סָאוװטע ןייז

 -רעפנייא ןענייז ןיירעד .ר ע כ ער ב ר ע פ ַא יװ טפָארטשעב

 טינ ךיז ףרַאד ןָאיגילער יד זַא ,ןעיירש סָאװ יד עלַא ןענַאטש

 רעכיילג ַא ןייז ףרַאד דיא רעד זַא ןוא ,טַאַאטש ןיא ןהעזנָא

 עדנַאשטולב יד טינ רשפא זיא .טסירק רעד יו רענריבסטַאַאטש

 סע טרהיר ?ע מג ָא ד- ס נע ביו?ל נ: ַא עימַאגָאנַאמ יד ןוא

 שנעמ רעשילַארָאמ רעד טָא יוװ ןעניפענסיוא רהיא טעוװ ,ןָא רָאנ

 "מ ו ר ק א רַאפ רעגינעוו טינ ,דלעה-סנעביולג ַא ךיוא עקַאט זיא

 -מעק יד ,ןעטייווצ םעד פיליפ ַא רַאפ רעגינעוו טינ ,רע כַאמ
 רעדָא ןעבױלג-טַאַאטש םעד רַאפ רע ,ןעביולגנעכריק םעד רַאפ ןעפ
 -סנעביולנ בעילוצ ;טַאַאטש ןופ ןעצעזעג עלַארָאמ יד רַאפ

 יו סרעדנַא ךיז טרהיפ סָאװ ,םעד עדייב ייז ןעמַאדרעפ ןעמנָאד

 -רעפ, ןופ ןעכייצךיק רעד .סע טבילרע ןעביולג רעייז

 -רעפ נעמ רע ןוא טלעּפמעטשעגפיורַא םהיא ףיוא טרעוו "ןעכערב

 רעד .סעמרוט ןוא ןעטלַאטשנַא-סגנורעסעברעפ ןיא ןעטכַאמש

 -עינילער רעד יוװ שיטַאנַאפ ױזַא טקנוּפ זיא ןעביולג רעשילַארָאמ

 ַא ןעוו ,טייהיירפ-סנעביױלג ןעמ טפור סָאד טָא !ןעביולג רעז
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 ןענעכער רָאנ ךיז ןעפרַאד ייז ןעכלעוו רַאפ ,שינטלעהרעפ ַא בעילוצ

 ןעכילדעש ַא ךָאד ןעבינ ייז רעבָא; ."ןעסיוועג, רעייז טימ

 -נייא ךיוא ערעדנַא ךָאנ ךיז ןענָאק סע ,סיוועג ,ָאי ! "?לעיּפשיײיב

 -רעפ רעייז ןיא ןעשימ וצ טינ ךיז טָאה טַאַאטש רעד זַא ,ןעדער

 .דנורג-וצ ןהעגנ רעבירעד ןָאק "טייהנייר-נעטיז, יד ןוא ,שינעטלעה

 םעד רַאפ םיאנק ןעדלעה-סנעביולג עזעינילער יד ןענייז ױזַא טָא

 עגילייה , סָאד רַאפ -- ןעדלעה עלַארָאמ יד ןוא ,"טָאג ןעגילייח ,

 סיוא לָאמטּפָא ןעהעז סענילייה סעּפע רַאפ םיאנק יד ."סטוג

 טכַאד ,ןעדיישרעפ יוװ .ערעדנַא יד וצ ענייא ךילנהע גינעוו רָאנ

 יד ןופ עגיביױלג-טלַא רעדָא ןעסקָאדָאטרָא עגנערטש יד ןענייז ךיז

 -בעיל) ןעטעלַאליּפ יד ןופ ,"טכער ןוא טכיל ,טיײהרַאװ, רַאפ רעפמעק

 ,.ו .זַא .א ןעטסילַאנָאיצַאר ,טכיל ןופ דניירפ ,(תמא ןופ רעבָאה

 !ייװ ןעשיווצ קולח רעד זיא גידריווטכינ ירמנל יװ ךָאד ןוא

 יװ) ןעטײהרַאװ עלענָאיצידַארט ענלעצנייא לעסיירט ַא ןעמ טוהמ

 רעשרעה עכילנינעק ןופ טכַאמ עטצנערגעבנוא יד ,םיסנ .ש .ב .צ

 -טלַא יד רָאנ ןוא ,טימ ןעטסילַאנָאיצַאר יד ןעלסיירט ,(.וז .זַא .א

 ,אפונ טײהרַאװ יד לעסיירט ַא רעבָא ןעמ טיִנ .ןרעמָאי עניביולג

 .רענעגעג רַאפ ,עגיביולג סלַא ,ךיילג ןעדייב ייז ןעמ טָאה ןַאד

 עניביולג-ננערטש יד :ןעטעטילַארָאמ יד טימ זיא ענעגייא סָאד

 .רעטנַארעלַאט ןענייז ּפעק ערערעלק יד ,ךָאנ טינ רָאה ַא ןעזָאל

 ןעדייב ייז טימ טָאה ,אפוג לַארָאמ יד טריקַאטַא סָאװ ,רעבָא רעד

 ןעזומ ".וו .זַא .א טכיל ,טכער ,לַארָאמ ,טייהראוו, .ןָאהט וצ

 וצ טלעדַאטעג םנעידרעפ סָאװ סָאד ."גילייה , ןעביילב ןוא ןייז

 -פיוא יד טָא ןופ גנוניימ רעד טיול זיא ,םוטנעטסירק ןיא ןרעוו

 זומ רעבָא םוטנעטסירק סָאד ; "עכילטסירקנוא , סָאד ,עטרעלקענ

 ןיא ןָאהט לעסיירט ַא ןיילַא םהיא ,"עטסעפ , סָאד ןעביילברעפ
 םעד ןיא סורוקיּפא רעד ,עקַאט תמא ."הריבע , ןַא זיא ,גידניז

 ןעגילָאמַא םעד רַאפ הנכס ןיא רהעמ טינ ןיוש זיא ןעביולג םענייר
 ךָאנ ןרָאצ רעד טציא טלַאפ רעבָא רַאפרעד ,גנונלָאפרעּפ ןופ ןרָאצ

 .לַארָאמ רענייר רעד. ןיא סודוקיּפא םעד ףיוא רערעווש

 שינגנעפעג ןיא ןעפרָאװעגניירַא ןרעוו רעטסעווש ַא טימ רעדודב

 טייקמורפ יד טָאה טרעדנוחרהַאי ןעטצעל ןופ ףיולרעפ ןיא

 יו ןרעה טזומעג טּפָא ױזַא טָאה ןוא ּפעלק לעיפױזַא ןענירקעג



 רענריטש סקַאמ 28

 ןעמָאנ םעד טימ "ןעזעוו ןעכילשנעמרעביא , רהיא טפמישעב ןעמ
 טציירעג ןעלהיפ טינ רהעמ ךיז ןָאק ןעמ זַא ,"רעכילשנעמנוא,
 ן'םיוא ןענייז ן'תמא ןיא רעבָא .לָאמַא ךָאנ רהיא ףיוא ןעלַאפוצנָא

 ,רענגעג עלַארָאמ רָאנ ןעטָארטענסױרַא לָאמעלַא טעמכ ץַאלּפ-ףמַאק
 וצ -- ןעזעוו עטסכעה סָאד ןעריקַאטַא וצ טכוזעג ןענָאה עכלעוו

 ץנַאג ןָארורּפ טנָאז ױזַא .ןעזעוו ןעטסכעה רעדנַאנַא ןופ ןעטסנוג
 רעבָא ,ןָאיגילער ןהֶא ןעבעל וצ טמיטשעב זיא שנעמ רעד , : ןעפָא
 ךיז ןָאק רעוו .טולָאסבַא ןוא גיבייא זיא ץעזענ עשילַארָאמ סָאד

 זנעמ עלַארָאמ יד *"? לַארָאמ יד ןעפיירנוצנָא ןעגעוורעד טנייה
 . ,ןָאינילער רעד ןופ טעפ עטסעב סָאדה טּפעשענבָארַא ןעבָאה ןעש

 רוטּפ קסע ןַא ייז ןעבָאה טציא ןוא ,םעד ןופ ןעסָאנעג ןייֵלַא ןעבָאה
 .ןענירקעג ןופרעד ןעבָאה ייז סָאװ ,לופָארקס רעד ןופ ןערעוו וצ

 יר ןַא ,סנעטשרע ,ןָא"עזייו רימ ןעוו נונעג רעבירעד זיא סע

 רהיא ןיא ןרָאװעג ןעפירגעגנָא טינ ךָאנ טייוו זיא ןָאינילער
 רתיא רָאפ רָאנ רהיא טפרַאװ ןעמ ןמז ?כ ,?ייט ןעטסנילרעניא

 ןיא טרילעּפַא יז זַא ,סנעטייווצ ןוא ; ןעזעוו ןעכילשנעמרעביא

 םירָאװ) ןייֵלַא "טסייג , םעד וצ ךילסילשסיוא ץנַאטסניא רעטצעל
 ףיוא ןעזיוועגנָא רָאלק ןיוש רימ ןעבָאה טימרעד (טסייג זיא טָאנ
 -רעביא ןענָאק ןוא לַארָאמ רעד טימ גנומיטשנייא רעכילדנע רהיא

 טלעדנַאה ס} .טייז ַא ןָא תוקילחמ עגיקענטרַאה ערעייז ןעזָאל
 עגיזָאד סָאד יצ ןוא ,ןעזעוו ןעטסכעה ַא ןעגעוו ןערייב ייז ייב ךיז
 רַאפ ןָאק ,ףילשנעמ רעדָא ךילשנעמרעביא ןיא ןעזעוו עטסכעה
 .ַא סלַאפנעדעי זיא סע דלַאביװ ,קוליח ןעּפַאנק ַא ןעכַאמסיוא רימ

 .ןעלעפ עדייב ןיא עגיניימ סָאד רעביא סעּפע ,רימ רעביא ןעזעוו

 ,"ןעשנעמ , םוצ רעדָא ןעזעוו ןעכילשנעמ םוצ תוכייש רעזנוא

 ןופ טיוה-ןעגנַאלש יד ןעפרָאװעגרעטנורַא סָאװירָאנ טָאה עכלעוו
 -ילער ַא ןעגָארט רעדעיוװ דלַאב ףוסל טעװ ,ןָאינילער רעטלַא רעד

 ,טיוה-ןעננַאלש עזעיג

 יד םוא רָאנ טהערד ןעמ ןעוו, זַא ,זנוא טנרעל ךַאברעייפ
 ן'רַאפ טַאקידערּפ םעד טכַאמ ןעמ .ה .ד ,עיפָאסָאליפ עוויטַאלוקעּפּפ
 ,ּםיצנירּפ ןוא טקעיבָא ן'רַאֿפ טקעיבוס םעד אליממ ןוא ,טקעיבוס
 יד, :רימ ןעגָאז ,"טייהרַאװ יד זיא טָאנ , טָאטשנָא .ש .ב .צ)

 ,96 ז ,צטע "רעררָא'ל עד ןָאיפַאערק ַאל עד, *
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 ,ענייר יד ,עטקעדרעפ-טינ יד ןעמ טָאה ,("טָאנ זיא טיײהרַאװ
 םעד סיוועג ץנַאג רימ ןערילרעפ טימרעד *."טייהרַאװ עקנַאלב

 םעד ןעוילרעפ ריס ;טקנוּפדנַאטש ןעזעינילער ןעטקנערשעב
 רעבָא .טקעיבוס רעד טקנוּפדנַאטש םעד ךָאנ זיא רעכלעוו ,"טָאג ,
 םעד ןופ טייז רעדנַא יד רַאפרעד ןיירַא רימ ןענירק טייב סלַא
 רימ .טקנוּפדנַאטש ןעשילַארָאמ םעד ,טקנוּפדנַאטש ןעזעינילער

 עבעיל יד , רָאנ ,"עבעיל יד ןיא טָאנ, : רהעמ טינ :ש .ב .צ ןעגָאז

 םעד טָאטשנַא קעװַא ךָאנ ןעלעטש רימ ןעוו ןוא ."ךילטעג זיא

 ןַאד ,"גילייה , טרָאװ עדנעטיידעבכיילגנ סָאד "ךילטענ , טַאקידערּפ

 ןעצנַאגניא עטלַא סָאד ,ךַאז רעד ןופ םצע ן'טיול ,םוא ךיז טרהעק

 ענעיל יד זַא ןעמוקסיוא טלָאװ ךָאנ ץַאז םעד טיול .קירוצ רערעיוו

 טכַאמ סָאװ סָאד ,טייקכילטעג ןייז ןעשנעמ ןיא עטוג סָאר זיא

 ,עבעיל יד ,ז) טייקכילשנעמ ע'תמא ןייז ,ערהע םהיא
 סיוא ןעשנעמ ַא טשרע טכַאמ ,"ןעשנעמ םוצ טשרע םהיא טכַאמ,
 זיא עבעיל יד :ןעװעג ױזַא סע טלָאװ טדערעג רעיונעג .(םהיא
 זיא עכילשנעמנוא סָאד ןוא ,ןעשנעמ ןיא עכילשנע מ  סָאד

 סָאד סָאװ ץלַא רעבָא .עבעיל ןייק טינ טָאה סָאװ ,טסיָאגע רעד

 .ה .ד) םהיא טימ עיפָאסָאליפ עוויטַאלוקעּפס יד ןוא םוטנעטסירק
 ,עטולָאסבַא סָאד ןוא עטונ סָאד סלַא ןָא זנוא טָאב (עיגָאלָאעט יד
 סע סָאװ ,רעדָא) עטוג סָאד טינ אקוד טייהנעגייא רעד רַאפ זיא

 ,ךילנלֲאפ .(עטונ סָאד רָאנ יא סע ,סנייא ץלַא טניימ
 םעד םהיא ןופ ןעכַאמ ןוא טַאקידערּפ םעד םוא ןעהערד רימ ןעוו
 ןע ז ע וו עכילטסירק סָאד רָאנ רימ ןרעקרַאטשרעפ ,טקעינוס

 ךָאד טלַאה טַאקידערּפ רעד ןעד) רעדנעקירד ךָאנ םהיא ןעכַאמ ןוא
 ןעטלָאװ עכילטעג סָאד ןוא טָאג רעד .(ןעזעוו סָאד ךיז ןיא ןייא

 טָאנ םעד ןעביירטרעפ .רימ טימ ןעטכָאלפרעפ רעגנע ךָאנ ךיז ןַאד
 ,"ץנעדנעצסנַארט , יר םהיא ייב ןעמהענקעוַא ןוא לעמיה ןייז ןופ
 -ןיא םהיא טָאה ןעמ זַא ,ןעטּפיוהעכ וצ טכער ןייק טינ ךָאנ טינ
 ןיא ןעבירטעגניירַא רָאנ ייברעד טרעוו רע ביוא ,טגעיזעב ןעצנַאנ

 -ַאמיא ןַא טימ ןעקנַאשעב טרעוו ןוא טסורב ס'נעשנעמ םעד
 ; סָאד טסייה רעטציא .ןערעוו טגיליטרעפ טינ ןָאק סָאװ  ,ץנ ענ

 ! עכילשנעמ גיטפַאחרַאװ סָאד זיא עכילטענ סָאד

 ,04 ,2 "ַאטָאדקענַא, *
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 םעד ןענעקטנַא ךיז ןעלעטש עכלעוו ,ןעשנעמ עגניבלעזיד

 ןענייז ייז .ה .ד ,טַאַאטש םעד ןופ עגַאלדנורג יד סלַא םוטנעטסירק
 טינ ןרעוו ,טַאַאטש ןעכילטסירק םענעפורעג יוזא םעד ןופ רענגעג
 םעד ןופ לייזדנורג רעד זיא לַארָאמ יד, זַא ,גידנעלאהרעדיװ דעימ

 -רעה יד יו ױזַא ."טַאַאטש םעד ןֹופ ןוא ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג
 טפַאשרעה ענעמָאקלָאפ ַא ןעוועג טינ טכָאװ לַארָאמ רעד ןופ טפַאש
 ."עיכרַארעיה, ַא ,ענילייה סָאד ןופ

 -ָאיצַאר יד ןענָאמרעד גידנעהעגייברעפ ָאד רימ ןענָאק ױזַא

 -ּםיוהעב רעד טימ ןעמוקעגסױרַא זיא עכלעוו ,גנוטכיר עשיטסילַאנ

 ,טפנונרעפ עכילשנעמ יד ,"דנַאטשרעּפ רעכילריטַאנ , רעד זַא גנוט
 ןעגָאלָאעט יד יו םעדכָאנ --- ,טָאנ ןענעקרעד וצ תלוכיב ךיוא זיא

 תלוכיב זיא ןעביולג רעד רָאנ זַא ,ט'הנעט'עג ןָא-גנַאל ןופ ןעבָאה

 טקעלּפטנע טָאג זַא ,ןָאיגילער רעד ןופ ןעטייהרַאװ יד ןייז וצ ספות
 ,ץרַאה סָאד רָאנ זַא טסייה סָאד .וז .זַא .א עגיביולנ יד וצ רָאנ ךיז
 סָאד טניימ .זעינילער זיא עיזַאטנַאפ עניביולג יד ,?היפעג סָאד
 רעבלעזרעד ןייז וצ טכער ןייז טנהָאמ דנאטשרעפ רעד זַא ,טינ ןעד

 סורַאמייר טָאה ןיז םעד טָא ןיא .? עיזַאטנַאפ יד יו רָאיזַאטנַאפ
 -ילער ןעכילריטַאנ רעד ןעטיײהרַאו עטסמהענרָאּפ , ענייז ןעבירשעג

 -נַאג רעד זַא ,קנַאדעג םעד וצ ןעמוק טזומעג טָאה סע ."ןָאיג

 ;ז עיני ל ע ר יא ןעטייקגיהעפ ענייז עֶלַא טימ שנעמ רע צ
 ,טפנונרעפ יד ןוא דנַאטשרעּפ רעד ,הטימעג רעד ןוא ץרַאה סָאד
 טָאה ןעשנעמ ןיא גנידצלַא ,ץרוק ,ןעלעוו ןוא ןעסיוו ,ןעלהיפ סָאד

 יד וליפא זַא ,ןעזיוועב טָאה לענעה .זעינילער ןעזיועגסױרַא ךיז

 טינ גָאט ןעניטנייה טרעוו סָאװ ןוא .זעיגילער זיא עיפָאסָאליפ

 ןָאיגילער , יד ,"עבעיל רעד ןָאיגילער, יד ? ןָאינילער ןעפורעגנָא

 -ןטנע רעדעי ,ץרוק ,"ןָאיגילער עשיטילָאּפ , יד ,"טייהיירפ רעד
 .'תמא רעד ןיא עקַאט סע זיא ױזַא ןוא .םזַאיז

 ,"ןָאיגילער , טרָאװ עשינַאמָאר סָאד רימ ןעכיורבעג טנייה ךָאנ

 ןעבילב רימ .טייקנעדנובעג ןופ ףירגעב םעד סיוא טקירד סָאװ
 טמהענרעפ ןָאיגילער יד טייוו יוװ ףיוא ,ןעדנובעג סיוועג ץנאג

 -נובעג ךיוא טסייג רעד רעבָא ןיא ;ןעלייט עכילרעניא ערעזנוא

 -נייא רעד ןיא רע ,יירפ זיא טסייג רעד ,טרהעקרעפ ,ןייַנ ?ןעד

 .טולָאסבַא זיא רע רָאנ ,טסייג רעזנוא טינ זיא רע ,ררַאה רעגיצ

 טרָאװ ןופ גנוצעזרעביא עדנעגניטעטשעב ,עגיטביר יד טלָאװ רעבירעד



 1 םוטנענייא ןייז ןוא רעניצנייא רעד

 ןעמעװ ייב ! "טייהיירפ-טסיינ, יד --- ןייז טפרַאדעג ןָאיגנילער

 יו ,זעינילער ןפוא ןעבלעז ן'פיוא זיא רעד ,יירפ זיא טסייג רעד

 טסייה ,גנַאנ ןעיירפ ַא ןעבָאה (תוואת) ןעניז יד ןעמעוו ייב ,רענעי
 םעד ,טסייג רעד טדניב םענעי .,(הואת לעב ַא) שנעמ רעכילניז ַא
 רימ וצ תוכיישב רעבירעד ןיא ןָאינילער יד .תוואת יד ןעדניב

 תוכיישב ;ןעדנובעג ןיב ךיא :ָאיניל ער רעדָא ,טייקנעדנובעג
 טָאה רע רעדָא ,יירפ זיא טסייג רעד : טייהיירפ יז זיא טפייג םוצ
 ןעוו ,ןעמוקעב ריס קסּפ ן'סואימ ַא רַאפ סָאוו .טייהיירפ-טסייג

 םָאד ,טמיוצעננייא-טינ ןוא יירפ ןעפיול תוואת יד ןעזָאל רימ

 יד ,טסייג רעיירפ רעד זַא רעבָא ;גנורהַאפרע ןופ עלעיפ ןעסייוו

 ;עסערעטניא עניטסייג רַאפ םזַאיזוטנע רעד ,טייקגיטסייג עבילרעה
 יד ןיא ןרעוו ןעפורעגנָא טינ געמ רצוא רעגיזָאד רעד יוװ רעדָא
 ןיא ךָאנ ןײרַא זנוא טּפעלש רע זַא -- ,ןעגנודנעוו עטסנעדיישרעפ

 סָאד ,טייקנידנעטשנאנוא עטסדליוו יד יוװ וליפא הרצ רערעגרע ןַא
 ,ןעקרעמ טינ ךיוא סע ןָאק ןעמ ןוא ;ןעקרעמעב טינ ןעמ ליוו
 .טסיָאנע ןַא גיניזטסואוועב טינ זיא ןעמ ןעוו

 "רעפ רעזנוא זַא ,טנייצעג ןעבָאה עכלעוו ,עלַא ןוא סורַאמייר

 -רעד ןעבָאה ,טָאג וצ ךיוא טרהיפ .וו .זַא .א ץרַאה רעזנוא ,טפנונ
 . ןופ עטּפַאכעג ךרוד-ןוא-ךרוד ןענייז רימ זַא ,טגייצעג ןיילַא טימ

 טימרעד ,טרענרעענ עקַאט תמא ייז ןעבָאה ןעגָאלָאעט יד .חור
 רעזעיגילער ןופ עיגעליווירּפ יד ייז ייב ןעמונעגבָא ןעבָאה ייז סָאװ
 ןופ טייהיירפ רעד רַאפ ,ןָאינילער רעד רַאפ רעבָא ; המשנ תילע
 םירָאװ ,ץַאלּפ רחעמ ךָאנ טרעבָארע םעדכרוד ייז ןעבָאה ,טסייג

 רעדָא ?היפענ םעד וצ טקנערשעב רהעמ טינ זיא טסייג רעד ןעוו
 -רעפ ,דנַאטשרעפ סלַא ךיוא ןָא ךיז טרעהעג רע רָאנ ,ןעביולג םעד

 יד ןיא ןעגילייטעב ךיז נעמ רע .ה .ד --- ללכב ןעקנעד ןוא טפנוג

 -רעפ ןופ םרָאפ רעד ןיא ךיוא ןעטייהרַאװ עשלעמיה ןוא עניטסייג

 רָאנ טניטפעשעב טסייג רעצנַאג רעד זיא ןַאד -- .וו .זַא .א דנַאטש
 רעטציא  .יירפ רע זיא אליממ ,ךיז טימ .ה .ד ,סעגיטסייג טימ
 -רעפ "ענערָאװשעג , זַא ,זעינילער ךרוד-ןוא-ךרוד ױזַא רימ ןענייז
 ןיירא זנוא טצעז רענעידדייצילַאּפ רעדעי ןוא טיוט םוצ זנוא ןעמַאד

 -טמַא, ןייז ןופ טפַארק ןיא ,טסירק רעטוג סלַא ,לעקריצ ןיא
 | ."העובש

 ןיא ןעטערטניירָא טנַאקעג טלָאמעי טשרע טָאה לַארָאמ יד
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 "טנַא סַאה רעטכָאקוצ רעד ןעוו ,טייקמורפ רעד וצ ץַאזנעגעג ַא

 ,תטקת) "להעפעב, ַא יװ ןהעזענסיוא טָאה סָאװ ,ץלַא ןעגעק

 ,טלָאװער םענעּפָא ןַא ןיא ןעטָארטעגסױרַא זיא ,(.וו .זַא .א ןעטָאבעג

 ןוא טכַאלעגסױא זיא "ררַאה רעטולָאסבַא, רעכילנעזרעּפ רעד ןוא

 ןעמוקעב טנָאקעג לַארָאמ יד טָאה ךילגלָאפ .ןערָאװעג טגלָאפרעפ

 רעכלעוו ,םזילַארעביל םעד ףרוד רָאנ טייקגידנעטשטסבלעז רהיא

 ןייז ןיא גנוטיידעב עכילטכישעג-טלעוו ַא טפַאשרעפ ךיז טָאה

 יד טכַאװשעגבָא טָאה ןוא ,"םוטרעגריב, סלֵא םֶרָאּפ רעטשרע

 םירָאװ .(ןעטנוא ,"םזילַארעביל, העז) טלַאװעג עזעינילער-שיפיצעּפס

 ענעגייא ערהיא ףיוא טהעטש סָאװ ,לַארָאמ רעד ןופ ּפיצנירּפ רעד

 ,טייקמורפ רעד טימ ןעמַאזוצ םורַא זיולב טינ ךיז טּפעלש ןוא ,סיפ

 ןופ ןעצעזעג יד ןיא רָאנ ,טָאבעג עבכילטעג יד ןיא רהעמ טינ טנעיל

 רעייז ןעגירק רעהירּפַא ןעזומ ןעטָאבעג ענעי עבלעוו ןופ ,טפנונרעפ

 .ניטליג ןעביילב ךָאנ טּפיוהרעביא ןענָאק ייז רעדייא ,גנוגיטכערעב

 ךיז סיוא שנעמ רעד ךיז טמיטשעב טפנונרעפ ןופ ץעזעג םעד ןיא

 ןעצעזעג ענעי ןוא ,גיטפנינרעפ זיא "שנעמ רעד, םירָאװ ,אפוג

 ."ןעשנעמ ןופ ןעזעו, םעד סיוא סױרַא זייוורעגיטיונ ןעמוק

 רערעדנַא רעד ןופ ענייא ךיז ןעדיישרעטנוא לַארָאמ ןוא טייקמורפ

 יד ןוא רעבעגיץעזעג ן'רַאפ טָאג טכַאמ עטשרע יד סָאװ ,ןיירעד

 .ןעשנעמ םעד .ערעדנַא

 -ָאוער לַארָאמ ןופ טקנוּפדנַאטש ןעסיוועג ַא ףיוא גידנעהעטש

 עגייז ןעביירט ןעשנעמ ַא רעדעװטנע : ױזַא רהעפעגנוא ןעמ טרינ

 סע רעדָא ,שילַארַאמנוא רע זיא ייז גידנעגלָאפ ןוא תוואת

 "םיוא טרעװ סע ןעוו ,טסייה עכלעוו ,"ךַאז עטוג , יד םהיא טביירט

 -יטנעס ַא) טנעמיטנעס רעשילַארָאמ ַא ,ןעליוו םעד ןיא ןעמונעג

 ןוא ,(טוג זיא סָאװ ,סָאד רַאפ טייקנעמונעגנייא ןַא ןוא טנעמ

 ןעמ ןָאק יו .שילַאדָאמ ףױא ךיז רע טרהיפ טסלָאמַאד

 .שילַארָאמנוא ןעּפורנֶא ,סיוא טקנוּפדנַאטש םעד טֶא ןופ ,רעבָא

 ניצוננעגייאנוא ?ןעובעצטַאק ןעגעקטנַא טקַא ם'דנַאז .ש .ב .צ

 ךָאד זיא ,טרָאװ סָאד ךילנהעוועג טהעטשרעפ ןעמ יו ןיז םעד ןיא

 ןעשיווצ) יו ,רעגינעוו טינ ,ןעוועג סיוועג טקַא רעניזָאד רעד

 ,ןיּפסירק ןעגילייה םעד ןופ תובינג יד .ש .ב .צ (עניוזא ערעדנַא

 טינ טָאה רע, .עמירָא יד ןופ ןעטסנוג וצ ןעגנַאגעב זיא רע סָאװ

 אל, :ןעבירשעג טהעטש סע םירָאװ ,דרָאמ ןייק ןהעגעב טלָאזעג
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 ,קלָאפ ןופ ןייזליואוו םעד ,עטוג סָאד ןענעיד ,סע טסייה "! חצרת
 םעד ןענעיד רעדָא ,הנוכב טָאהעג סנעטסנינעװו טָאה דנַאז יו

 זיא ,ןָאהטעג סע טָאה ןיּפסירק יװ ,עמירָא יד ןופ ןייזליואװ

 רעד :שילַארָאמ טינ זיא הבינג ןוא דרָאמ רעבָא ;שילַארָאז
 ? םורָאוו .,שילַארָאמ טינ ןענייז ןעלטימ יד ,שילַארָאמ זיא קעווװ

 עטכעלש טולָאסבַא ןַא זיא ,םייהעג ןיא ןעדרָאמ ,דרָאמ לייוו,

 דנַאל ןופ דנייפ יד טרהיפרעפ ןעבָאה סַאליררעג יד ןעוו ."טַאהט

 נידנעטלַאהעב ,ןעסָאשרעד ייז ןעבָאה ןוא סנעבָארג-ןעזלעפ יד ןיא

 -םייהעג ןייק ןעועג טינ רשפא סָאה ןיא ,ןעשוב יד רעטניה ךיז

 ןענעיד וצ טלהעפעב סָאװ ,לַארָאמ ןופ ּפיצנירּפ םעד טיול ? דרָאמ

 רָאנ דרָאמ רעד ןָאק יצ ,ןענערפ רָאנ ךָאד רהיא טנָאק ,עטוג סָאד

 ? סעטוג ןופ גנוכילקריוורעפ ַא ןייז טינ לַאפ ןייק ףיוא ןוא לָאמנייק

 ַא ָאי זיא סָאװ ,דרָאמ ַאזַא ןענעקרעדנָא טזומעג טלָאװ רהיא ןוא
 טינ רָאנ טָאהט ס'דנַאז טנָאק רהיא .סעטונ ןופ גנוכילקריוורעפ
 ןָאטעג זיא יז לייוו ,שילַארָאמ ןעווענ זיא טַאהט יד :; ןעמַאדרעפ

 זנעגייאנוא ןעוועג זיא יז ?ייוו ,עטוג סָאד ןופ טסנעיד ןיא ןערָאװעג
 טָאה רענלעצנייא רעד סָאװ ,טקַא-ףָארטש ַא ןעוועג זיא יז .ניצונ

 טרהיפעגרוד זיא סָאװ ,גנוטכירניה .ַא -- טרהיפעגכרוד
 זיא סָאװ .ןעבעל םענענייא םעד ןופ רהַאפענ רעד טימ ןערָאװעג
 רע סָאװ ץוחַא ,טַאהט ס'דנַאז ןופ קעווצ רעד ןעוועג ןעמעלַא ךָאנ

 ? טלַאװעג רעלַאטורב טימ ןעטפירש ןעקירדרעטנוא טלָאװעג טָאה
 "עכילצעזעג , ַא יו גנולדנַאה עגיבלעזיד טנַאקעב טינ ןעד ךייא זיא

 רעייא טי ,ןעמ ןָאק סָאװ זיא ?טַאהט עטרינָאיצקנַאס ןוא

 רעבָא זיא סָאד ,-- ? םעד ןעגעג ןעדנעוונייא ,לַארָאמ ןופ ּפיצנירּפ

 -ָאמנוא סָאד ,סע טסייה ."גנוטכירניה עכילצעזעגיטינ ַא ןעוועג
 טינ סָאד ,טייקכילצעזעגנוא יד ןעווענ זיא םעד ןיא עשילַאר

 עטונ סָאד זַא ,הדומ רהיא טנייז ױזַא ביוא ?  ץעזענ םעד ןעגלָאפ

 ןיא לַארָאמ יד ןוא ,ץעזעג --- סָאד רָאנ יו טשינרָאנ רהעמ זיא

 -ילַאי ָא7 יד ,ץעזעג םעד ןענלָאפ סָאד רָאנ יו טשינרָאג רהעמ
 -'םינּפל ןופ הגרדמ רעד וצ ןעקניז ָאזלַא זומ לַארָאט רעייא .טעט
 סָאד ןעגלָאפ ןופ עווטצ'עוכצ טזַא טָא וצ ,טייקכילצעזעגנ רעניד
 ןוא רעשינַאריט זיא יז סָאװ ,רָאנ דיישרעטנוא םעד טיס ,ץעזענ
 .עוטצ'עובצ עזעינילעד ענילָאמַא יד רעדייא רעכילנערטרענוא
 (9 אה ס יד ןעוועג גיטיונ רָאנ זיא רעגילָאמַא רעד רַאפ םירָאוו
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 סָאד זומ ןעמ :קנַאדעג םעד ךיוא טרעדָאּפ רעבָא רהיא

 ןעמ רהעמ סָאװ ןוא ,ךיז ןיא ןעגָארט ,טוטַאטס םעד ,ץעזעג

 רעד וליפא .ןעמ זיא שילַארָאמ רהעמ ץלַא ,טניזעג ךילצעזעג זיא

 זומ ןעבעל ןעשילָאטַאק םעד ןופ טייקבילהערפ ןופ רהוּפש רעטצעל

 .טייקכילצעזעג רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד טָא ןיא דנורגדוצ ןהעג

 לָאמ ןעטשרע םוצ ץעזעג ןופ טפַאשרעה יד זיא ךילדנע ָאד טָא

 טבעל ץעזעג סָאד רָאנ ,בעל ךיא; טינ .ןרָאװעג גידנעטשלָאפ

 ןיב ךיא זַא ,ןעמוקעג טייוו ױזַא ךילקריוו ןיוש זיא ס} ."רימ ןיא

 ."טייקבילרעה (ם'ץעזעג םעד) ןייז ןופ סעפעג, סָאד יו רהעמ טינ

 טגָאז ,"ןעצרַאה ןיא ךיז ייב םרַאדנַאשז ןייז טגָארט סיירּפ רעדעיג

 .ריציפֶא רעשיסיירּפ רעטלעטשעגכיוה ַא

 ןיק םינ סעיציזָאּפָא עסיועג ןעבָאה סָאװרַאפ

 -ָאלרעּפ טינ ןעליוו ייז לייוו ,זיא ךַאזרוא עגיצנייא יד ? גלָאפרע

 טמהענ ןופרעד .טייקכילצעזעג רעדָא לַארָאמ רעד ןופ געוו םעד ןעז

 עבעיל ,טייקנעבעגרעביא ןופ טייקשלַאפ ערעיוהעגנוא יד ךיז

 גָאט ןעדעי ןָאק סע זַא ,דנעסיוטשבָא ױזַא זיא עכלעוו ,.וו .זַא .א

 -ירקָאּפיה ןוא ענעברָאדרעפ עניזָאד יד ןופ ןרהעקרעביא לַאנ יד

 עלַארָאמ ןיא ."עיציזַאּפָא רעכילצעזעג , רעד ןופ ןעננוהיצעב עשיט

 ןָאק ,טייקיירט ןוא עבעיל ףיוא טיובעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוהיצעב

 .ןעבָאה טינ ץַאלּפ ןייק ןעליוו רעטצעזעגנעגעג ,רענעטלָאּפשוצ ןייק

 ןייא ליװ רענייא ןעו ,טרעטשעג ןרעוו ןעננוהיצעב ענהעש יד

 רעד טיול רעבָא .ךַאז עטצעזעגנעגעג יד רערעדנַא רעד ןוא ךַאז

 רעד ןופ לייטרוארָאפ ןעטלַא םעד ןוא קיטקַארּפ רעגירעהַאזיב

 יד ןרעװ ןעטלַאהעגפױא ץלַא רַאפ רעהירפ ןעזומ ,עיציזָאּפָא

 עיציזָאּפָא רעד רַאפ רעביא ןַאד טביילב סָאװ .ןעגנוהיצעב עלַארָאמ

 םעד תעב ,טייהיירפ עסיוועג ַא ןעגנַאלרעפ רשפא ?ןָאהט וצ

 !טינ ןפוא םושב ?ןעבעג וצ טינ רעסעב טלעפענ ןעטבעילעג

 ךיז רָאנ געמ יז ,טינ יז רָאט טייהירפ יד ןעגנַאלרעּפ

 ,םעד ןענעו "ןערינָאיציטעּפ, נעמ יז ;ןעבָאה וצ יז ןעשניוו

 -סױרַא ןופרעד טנַאקעג טלָאװ סָאװ "!עטיב ,עטיב , :ןעלמרומ

 טלָאװעג ,טל ָאווע ג ךילקריוו טכָאװ עיציזָאּפָא יד ןעוו ,ןעמוק

 ןעגָאזבָא ךיז זומ יז ,ןיינ ? ןעליוו ןופ עיגרענע רעצנַאנ רעד טימ

 זומ יז ,עב עיל רעד רַאפ ןעבעל וצ ידכ ,ןעליוו םעד ןופ

 -נייק רָאט יז .לַארָאמ רעד בעילוצ טייהיירפ רעד ןופ ןעגָאזבָא ךיז
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 רהיא זיא סע סָאװ ,"טכער ַא םסלַא ךורּפשנַא ןיא ןעמהענ , טינ לָאמ

 -רעביא ,עבעיל יִד .."הבוט ַא סלַא ןעלטעבוצסיוא , רָאנ טביולרע

 סע טייקטמיטשעב רעטסעפ ַא טימ טרעדָאפ .וז ,זַא ,א טייקנעבעג

 -רעביא ךיז ןעלָאז ערעדנַא יד ןעמעוו וצ ,ןעליוו ןייא ןייז רָאנ לָאז

 רעגיזָאד רעד .ןעבעיל ןוא ןענלָאפ ,ןענעיד ןעלָאז ייז ןעמעוו ,ןעבעג

 -םינ רעדָא גיטפנינרעפ סלַא ןרעװ טכַארטעב געמ ןעליוו

 -ַארָאמ טלעדנַאהעג סע טסייה ןעלעפ עדייב ןיא --- גיטפנינרעפ

 בָא-טערט ןעמ ןעוו ,שילַארָאמ-טינ ןוא ,םהיא טגלָאפ ןעמ ןעוו ,שיל

 טמוק ,רוזנעצ רעד טימ טדידנַאמָאק סָאװ ,ןעליוו רעד .,םהיא ןופ

 -ברוד טזָאל סע רע רעבָא ;ניטפנינרעפ-טינ סיוא עלעיפ ייב

 טלעדנַאה רעד ,רהיא ןהֶא רוזנעצ רעד ןופ דנַאל ןיא ךוב ןייז ןהעג

 רעד ,רוזנעצ רעד וצ ךוב ןייז רָאפ טגעל סע רעוו ןוא ,שילַארָאמנוא

 פייטרוא ןעלַארָאמ ןייז ףיוא-טיג רענייא ןעוו .שילַארָאמ טלעדנַאה

 ןעפורנָא םהיא ןעמ,זומ ,יירעקורד עמייהעג א .ש .ב .צ ךיז טכַאמ ןוא

 סיוא טינ ךיז טיה רע ביוא ,וצרעד גולק-טינ ךָאנ ןוא ,שילַארָאמנוא

 זַא ,ןעטכַאהט רענייא ַאזַא רעבָא טעוו יצ ; ןעּפַאכ טינ םהיא לָאז ןעמ

 ?"עלַארָאמ , יד ןופ ןעניוא יד ןיא עדרעוו ַא ןענָאה ףרַאד רע

 ַא טימרעד טנעיד רע זַא ,ןייא ךיז טעדליב רע ביוא -- !רשפא

 ."לַארָאמ רערעכעה,
 שגנעה עװטסטירקַאּפיה רעניטנייה רעד ןופ סבעוטיּפש סָאד

 טייצ רעזנוא עכלעוו ןעשיווצ ,ןעטעיבעג ייווצ ןופ ןעגערב יד ףיוא

 םידעפ עניד ערהיא ןָא-טּפעלק ןוא קירוצ ןוא ןיה ןיּפש ַא יו טהילפ

 וצ עקרַאטש גונעג ןייק טינ .יײרערַאנטסבלעז ןוא יײרערַאנ ןומ

 ךיוא ןוא ,לַארָאמ רעד ןענעײד תוקיפס ןהֶא ןוא שינרענע ןענַאק

 ןעבעגבָא ךיז ןעצנַאגניא ןענָאק ֹוצ ענעסַאלשטנע גונעג ןייק טינ

 -טירקָאּפיה ןופ ץענןיּפש םעד ןיא ,וצ יז טרעטיצ ,םזיִאנע םעד

 גידנעייז ןוא ,ןרעדנַא םעד וצ לָאמַא ,םענייא וצ לָאמַא ,עווטס

 רָאנ יז טּפַאכ ,טייק בל ַאה ןופ הללק רעד ךרוד טמהעלעג

 טגַאװעג לָאמַא ןוש ןעמ טָאה .ךעלענעילפ עדנעלע ,עשיראנ

 םהיא ןעמ טרעסַאװרעפ ,גַאלשרָאפ ןעייר פ.; ַא ןעגנערבוצניירַא

 ט כ ַאמ ןעמ -- ןוא ןעגנורעכיזרעפסעבעיל טימ רעדעיוו ךיילג

 -ַאנגיוער ןופ לעטשנָא ןעשיטירקַאּפיה ַא

 -ַצבֶא הּפצוח יד טַאהענ רעדעיוו טייז רעדנַא יד טָאה ;ןָאיצ

 ײולַאר אס רעד ןופ ןעמָאנ ןיא גַאלשרַאֿפ ןעיירפ םעז ןענָאלש
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 ,.וו .זַא .א גנוריגער רעד וצ ןעיורטוצ ןעבָאה וצ גנורעדָאפ רעש
 -רעפ ןָא טביוה ןוא הטומ ןעשילַארָאמ םעד דלַאב ךיוא יז טרילרעפ
 טָאה יז .וװ .זַא .א ןעגינעגרעפ ןרעדנוזעב ַא רַאפ סָאװ טימ ןרעכיז

 "יטירקָאּפיה ַא טכַאמ ןעמ : רעטרעוו עיירפ יד וצ טרעהעגוצ ךיז
 טלָאװ ןעמ ,ץרוק .גנונעקרעדנַא ןופ לעטשנָא ןעש
 ןעמ :טַאז ןייז לָאז ףלָאװ רעד ןוא ץנַאנ ןייז לָאז גיצ יד ןעלעוו
  טלָאװ ןעמ וא ,ןעליוו ןעיירפ ַא ןעבָאה ןעלעוו טלָאװ
 -- ןעמיוצ עלַארָאמ יד ןופ ןעגָאזבָא ךיז ןעלעוו טינ ךיוא
 .ןענינעטרעטנוא ןַא טימ ןעמַאזוצ ךיז ,ןעלַארעביל רהיא ,רָאנ טמוק

 קילבנֶא ןַא טימ טייהיירפ ןופ טרָאװ סעדעי ןעפיזרעפ טעוו רהיא

 -נוא ןייז ןעדיילקעב טעוװ רע ןוא ,ןעיורטוצ ןעטסלַאיַאל םעד ןופ
 ןופ ןעזַארּפ עטסדנעלכיימש ירד ןיא (םזיליוורעס) טייקגינעטרעט

 ןופ רערערעי ןוא ,רעדנַאנופ ךיז רהיא טהעג ךָאנרעד .טייהיירפ

 טקעמשרעד רע !סקופ וד ,ךיד ןעק ךיא ,הֶא :ךיז טקנעד ךייא

 ןעטלַא םעד םהיא ןיא רהיא יװ םונ ױזַא ,?עווייט םעד ךייא ןיא

 .טָאג דרעה ןרעטסניפ

 "עטונ, יד ןופ ןעגיוא יד ןיא רָאנ זיא (רסיק ןורינ) ָארענ ַא

 יו רהעמ טשינ רע זיא ןעגיוא עניימ ןיא ;שנעמ "רעטכעלש, ַא

 יד .עטוג יד יו ױזַא ךױא ,חור ןופ רעטּפַאכענ ַא
 רַאפ ןעניפעג ןוא טידנַאב ןעטסערג םעד םהיא ןיא ןעהעז עטוג

 רענייק םהיא טָאה סָאװרַאפ רעבָא .םונהיג ץא טרָא ןַא םהיא

 ןעמ טָאה םורָאו ?ןעטייקגיליווזייב ענייז ןיא טרעדניהעג טשינ

 -כרָאהעג יד ןענייז ? ןעגיוושעג ןוא םהיא ןופ ןעטילעג ?עיפיוזַא

 ַאזַא ןופ ןעליוו רעייז ןעדניב טזָאלעג ןעבָאה סָאװ ,רעמיור עמאז
 ןיא ?/םהיא רַאפ רעסעב רָאה ןייא ףיוא ןעוועג רשפא ,ןַאריט

 -נעגיוא ןייא ןיא םהיא ןופ ףוס ַא טכַאמעג ןעמ טלָאװ םיור ןעטלַא

 יד רעבָא .ףַאלקש ןייז ןרָאװעג טינ לָאמנייק טלָאװ ןעמ ,קילב

 טלעטשעגפיוא ןעבָאה טייצ ןייז ןופ רעמיור יד ןעשיווצ "עטוג,

 ;ןעליוו רעייז טינ ,ןעגנורעדָאפ עלַארָאמ רָאנ םהיא ןעגעקטנַא

 רעד ןעבעגעגרעביא טינ זיא רסיק רעייז סָאװ ,טצפיזעג ןעבָאה ייז

 עשילַארָאמ, ןעבילברעפ ןענייז ןייֵלַא ייז :ייז יװ ױזַא לַארָאמ
 -קעוַא הטומ םעד ןענופעג ךילדנע טָאה רענייא זיב ,"ןענַאטרעטנוא

 ןוא ."טייקגינעטרעטנוא עמַאזכרָאהעג עשילַארָאמ , יד ןעפרַאוו-וצ

 סלַא ןעבָאה עכלעו ,"רעמיור עטוג, עגיבלעזיד ןעבָאה טלָאמעי
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 עדנַאש עצנַאג יד ןעגָארטעגרעבירַא "ןענַאטרעטנוא עמַאזכרָאהעג,
 -ַארָאמנוא ,עשירעכערברעפ יד טלעבויעגוצ ,טייקגיזָאלנעליװ ןופ
 יד ייב ןעועג רעהירפ זיא ןאוו .לעבער םעד ןופ טַאהט עשיל
 ןעבָאה ייז ןעכלעװ ,ןָאיצולָאווער  ַא וצ הטומ רעד "עטוג
 עטוג יד ?טסַאפעג םהיא טָאה ךערעדנַאנַא יו םעדכַאנ טביולעג
 ,ןָאיצולָאװער ַא םירָאװ ,ןעבָאה טנָאקעג טינ הטומ םעד טָא ןעבָאה
 -ַארָאמנוא , סָאװטע לָאמעלַא זיא ,שזעטַאימ ַא רָאג טדער רעוו ןוא
 ןעמ ןעו ,ןעסילשטנע רָאנ ךיז ןָאק ןעמ סָאװ הףיוא ,"םעשיל
 ,"טכעלש , טרעוו ןעמ רעדעווטנע ןוא ,ןייז וצ "טוג, ףיוא-טרעה
 רעגרע ןעוועג טינ זיא ָארענ .טכעלש טינ ןוא טוג םינ -- רעדָא
 סנייא ןייז טנָאקעג רָאנ טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,טייצ ןייז רעדייא
 -רוא טזומעג טָאה טייצ ןייז .טכעלש רעדָא טוג ,עדייב יד ןופ
 ןיא טכעלש עקַאט ןוא ;טכעלש זיא רע :םהיא ןענעװ ןעלייט
 עֶלַא .עשורמ עשר ַא רָאנ ,סדנוק ַא טַאלג טינ ,דַארג ןעטסכעה
 .םהיא ןענעוו לייטרוא םעד טָא ןעבעגבָא רָאנ ןענָאק עשילַארָאמ
 העז) ָךיוא טנייה ְךָאנ ןעבעל ,ןעוועג זיא רע יװ ,ןעּפמול ענױזַא
 יד ןעשיווצ (גנַאל ןָאפ רעטיר .םעד ןופ ןערַאומעמ יד .ש .ב .צ
 ,טינ ייז ןעשיווצ סיווענ ץנַאג ךיז טבעל םעווקעב .עשילַארָאמ
 ;ןעבעל םענעגייא ןטימ רעכיז טינ טונימ ַא זיא ןעמ םירָאװ
 ןעמ ? רעמעווקעב רשפא עשילַארָאמ יד ןעשיווצ רעבָא ןעמ טבעל
 -נוא םעד טימ ,ןעבעל ן'טימ רעכיז גינעוו ױזַא טקנוּפ ייֵז ייב זיא
 ןעטכערעג ַא ףױא, ןעגנַאהעג טרעוו ןעמ סָאװ ,רָאנ ריישרעט
 -עגייא םעד טימ רעכיז ָאד ןעמ זיא רעגינעוו ךָאנ רעבָא ;"ןפוא
 יד ריד טדניוושרעפ םורַא ךיז טסהעז וד רעדייא ןוא ,דובכ םענ
 רעד ןופ טסיופ רעטרַאה רעד .לעטיה ןופ עדרַאקָאקילַאנַאיצַאנ
 ןעזעוו ןעלעדע םעד טימ גיצרעהמרַאבנוא ראג ךיז טהעגעב לַארָאמ
 ,םזיִאגע םעד ןופ

 ןייא ףיוא ןעלעטש טינ ּפמול ןעדעי רעבָא ךָאד ןַאק ןעמ,
 -לַארָאמ ,רהיא רעבָא ,תמא -- "! ןַאמ ןעכילרהע ןַא טימ הגרדמ
 רהעמ ךָאנ ןוא .ןרעדנַא ןעדעי רַאפ רעטּפָא סָאד טוהט ,רעטכיר
 םעד ןענעג ןעפָא טדער רעכלעוו ,ןַאמ ןעכילרהע ןַא :סָאד יװ
 סעיצוטיטסניא עטנילייהעג יד ןעגעג ,טַאַאטש ןעדנעריטסיזקע
 ַא ןוא ,רעכערברעפ ַא יו עמרוט ןיא ןיײרַא רהיא טצעז .וװ .זַא .א
 ערעגיטכיוו ךָאנ ןוא ןעלעפטראּפ רהיא טיורטעג פסול ןערטיכ
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 סָאװ טינ רָאג רימ רהיא טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא ,ָאזלַא ,ןעכַאז

 לעטש אה ,ונ -- "! עירָאעט רעד ןיא רעבָא; .ןעפרַאוװ-וצרָאפ

 עטצעזעגנעגעג ייווצ סלַא ,עיניל ןייא ףיוא ןעדייב ךילקריוו ייז ךיא

 .ץעזעג ןעלַארָאמ ןופ עיניפ רעד ףיוא ןעדייב .ה .ד ,ןעסוילַאּפ

 ױזַא טקנוּפ ,טלעוו רעלַארָאמ רעד ןיא רָאנ ןיז א ייז ןעבָאה עדייב

 ַא ןוא ןיז ַא טַאהעג טָאה טייצ רעבילטסירק-רָאפ רעד ןיא יו

 ,ץעועג סָאד בָא-טיה סָאװ ,ןעדיא ַא ןעגעוו ןעדער וצ גנוטיידעב

 ןעשידיא םעד וצ עגונב רָאנ ,ץעזעג סָאה בא טינ טיח סָאװ רערָא

 רעסעב טינ רעעסירַאפ רעד זיא סוטסירק ייב ןעגעגנַאד ; ץעזעג

 ייב ךיוא טָאה ױזַא ."עטמַאעב-לָאצ ןוא רעדניז , יד יו ןעוועג

 יו ,עדרעוו עבלעזיד רעעסירַאפ רעלַארָאמ רעד טייהנעגייא רעד

 .רענידניז רעלַארָאמנוא רעד

 .םעווקעהנוא רהעז ןרָאװעג תענושמ ןייז ךרוד זיא ָארענ

 ןעלעטשקעװַא טינ טעװ ,טייהנענייא טציזעב סָאװ ,שנעמ א רעבָא

 וצ ידכ ,"ענילייה , סָאד ןפוא ןעשירַאנ ַא ףיוא םהיא ןעגעקטנַא

 טעװ רע : ענילייה סָאד טינ טעטכַא ןַאריט רעד סָאװ רַאפ ,ןעגָאלק

 רָאפ ןעמ טלַאה רעבָא טּפָא יו .ןעליוו ןייז ןעלעטשנעגעקטנַא

 דנייפ יד רַאפ טכערנעשנעמ עכילביורעב-טינ יד ןופ טייקגילייה יד

 ןוא ןעזייוועב וצ ייז ןעמ טכוז טפָא יו ןוא ! טכער עגיזָאד יד ןופ

 סעגילייה, ַא זיא טייהיירפ זיא סע עכלעוו ַא זַא ,ןערירטסנַאמעד

 לָאז ןעמ הטרעוו ןענייז ,סָאד ןעוהט סָאװ יד ! "טכערנעשנעמ

 רעד ןיא רעבָא ךָאד ,(עקַאט ייז טריסַאּפ סָאד יװ) ןעכַאלסיױא ייז

 -טסואוועבנוא וליפא ןעוו ,ןָא ךילטנענייא ייז ןעמהענ טייקכילקריוו

 זַא ,ןעלהיפ ייֵז .לעיצ םוצ טרהיפ סָאװ ,געוו ןעניטכיר םעד ,גיניז

 יזָאד רעד רַאפ ןרעוו ןענואוועג לָאמנייא טעװ ?הָאצרהעמ יד ןעוו

 ןַאד םעוו ןוא ,טייהיירפ יד ןעלעוו ךיוא יז טעוװ ,טייהיירפ רעג

 "יירפ רעד ןופ טייקנילייה יד .ןעבָאה ?יוו יז סָאװװ ןעמהענ

 ןעלעוו טייקגילייה רעגיזָאד רעד רַאפ תויאר עכילגעמ עלַא ןוא טייה

 ןוא ןעריטנעמַאל סָאד :טייהיירפ יד ןעפַאשרעפ טינ לָאמנייק

 .רעלטעב םעד סיױרַא רָאנ טגייצ ןערינָאיציטעּפ

 ,םעד ןיא גיּפעקלָאמש זייוורעגיטיונ זיא שנעמ רעלַארָאמ רעד

 ."ןעלַארָאמנוא  םעד רעסיוא דנייפ רעדנַא ןייק טינ ןעק רע סָאװ

 "רעפ ןכב ןוא "!שילַארָאמנוא זיא שילַארָאמ טינ זיא סע רעזו,

 לָאמנייק רעשילַארָאמ רעד ןָאק רעבירעד .וװ .זַא .א הזוכמ ,ןעברָאד
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 ןופ ןעבעלנעמאזוצ סָאד טינ זיא .טסיָאגע םעד ןהעטשרעפ טינ

 רעשילַארָאפ רעד ?טאהט עשילַארָאמנוא ןַא עטַארייהרעפ-טינ

 ; ןעביילב רע זומ ךורּפשסױא םעד ייב ,ליוו רע יז ןעהערד ךיז געמ

 ןעבעגענבָא טײהרַאװ רעלַארָאמ רעד טָא רַאפ טָאה יטָאלַאג אילימץע
 .טַאהט עשילַארָאמנוא ןַא זיא סע ,תמא זיא סע ןוא .ןעבעל רהיא

 -לעב ַא ןַאמ ַא ;ּפָאצ ןעיורג ן'זיב ןעציז געמ לעדיימ ךילרהע ןַא
 ,ןעבירט-רוטַאנ ענייז ןעפמעקעב וצ טייצ ןייז ןעננערברעפ געמ תודמ

 ןעזָאל ךיז ןָאק רע ;ןעקיטשרעד וצ ייז ן'לעוּפ רע טעוװ רשפא

 סענעגירָא רעגילייה רעד יוװ ,ןעגעוו ס'דנעגוט רעד ןופ ןערירטסַאק

 ענילייה יד םעדכרוד טרהע רע : ןענעוו ס'טָאנ ןופ ןָאטעג סע טָאה

 טצעלרעפ טינ רָאט סָאװ ךאז ַא יוו ,טייקנייר עגילייה יד ,עהע

 טינ לָאמנייק ןָאק טייקניירנוא .שילַארָאמ -- זיא סָאד .ןרעוו

 -רוא רשפא ןָאק רעשילַארָאמ רעד .טָאהט עשילַארָאמ ַא ןערעוו

 זיא סאוו ,םעד ןענידלושטנע ןוא שינעהעזנייא סיורנ טימ ןעלייט

 דניז ַא ,הריבע ןַא ץלַא רעבָא טביילב סע ,טייקניירנוא ןַא ןעגנַאגעב

 טשיוװעגבא טינ ןָאק סָאװ קעלפ ַא ,טָאבענ ןעלַארָאמ ַא ןעגענ

 ןופ העובש רעד וצ טרעהעג לָאמַא טָאה טייקנייר יד יווװ .,ןרעוו

 ןעשילַארָאמ םוצ טציא יז טרעהענ ױזַא ,ןעדרָא-ןעכַאנָאמפ םעד

 םעד רַאפ טרהעקרעפ -- .סטוג ַא -- זיא טייקנייר .רהיפפיוא

 -םיוא ןָאק רע .;סטוג ןייק טינ טייקנייר יד וליפא זיא טסיָאגע

 רַאפ סָאוו .טשינרָאג םהיא טרהַא ךָאז עצנַאג יד ,רהיא ןהִא ןעמוק

 סָאװ ,סולש םעד טָא ? רעשילַארָאמ רעד ןופרעד טהיצ סולש ַא

 ,ןעשנעמ סָאלק ןעניצנייא םעד ןיא טסיָאנע םעד ןיירַא טלעטש רע

 : סַאלק ןעשילַארָאמ םעד ץֹוחַא םהיא רַאפ טריטסיזקע רעכלעוו

 ,שרעדנַא טינ ןָאק רֶע .עשילַארָאמנוא -- יד ןופ סַאלק םעד ןיא

 טעטכַא רענעי ואוו ץלַא וצ ענונב ,טסיָאגע םעד ןעטלַאה זומ רע

 טינ ױזַא םהיא טלָאװ רע ןעוו .שילַארָאמנוא רַאפ ,לַארָאמ יד טינ

 רעד וצ דגוב ַא ןערָאװעג ןיוש ןייֵלַא טימרעד רע טלָאװ ,ןעטלַאהעג
 ןוש רע טלָאוװ ,סָאד נידנעהעזנייא טינ ןיילַא רָאנ ןוא ,לַארָאמ

 ףךיז ףרַאד ןעמ .ןעוועג טינ שנעמ רעשילַארָאמ תמאב ןייק רהעמ

 ןרעהעג .עכלעוו ,ןעננוניישרע ענױזַא ןופ ןרהיפרעפ ןעזָאל טינ

 ןעמ רָאנ ,ןעטייהנעטלעז יד וצ רהעמ טינ סיוועגנ גָאט ןעניטנייה

 ףיוא ?חומ זיא-טינ-לעיפיוו רָאנ זיא סָאװ רעד זַא ,ןעטכַארטעב זומ

 טנעכערעג גינע יױזַא טקנוּפ ןָאק ,לַארָאמ רעד ןופ דובכ םעד
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 טָאה רעכלעוו ,גניסעל יו ,עשילַארָאמ תמאב יד ןעשיווצ ןרעוו

 עשינַא'דמחמ יד יװ טוג ױזַא עינילער עכילטסירק יד ןעכילגרעפ

 טנַאקעג ךיז טָאה ,"גניר ןעטכַאמענכָאנ, ַא וצ עשידיא יד ןוא

 ןעשנעמ זַא טפֶא טפערט ס} .טסירק ןעמורפ ַא רַאפ ןענעכער
 ןעיורטעג ייז רעדייא ,לַארָאמ רעייז ןיא רעטייוו ךס ַא ןעהעטש

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,סעטַארקַאס רַאפ .ןייז וצ הדומ סָאד ךיז
 ןעזעועג סע טלָאװ ,טעטילַארָאמ ןופ עפוטשיגנודליב רעד ףיוא

 רער עשירערהיפרעפ ס'ָאטירק ןעגלָאפ וצ ,טַאהט עלַארָאמנוא ןַא
 ךַאז עשילַארָאמ עניצנייא יד ;הסיפת רעד ןופ ןעפיולטנע ןוא
 -רעד רָאנ ,ױזַא ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןעביילכ וצ -- ןעוועג זיא

 .שנעמ רעשילַארָאמ ַא -- ןעוועג זיא סעטַארקַאס ?ייוו ,רַאפו

 רעד ןופ רענעמ "עדנרעטסעלטָאנ ,עזָאללַארָאמ , יד ,טרהעקרעפ

 ,ןעט16 םעד ניוודול וצ טייקיירט ןרָאװשענ ןעבָאה ןָאיצולָאװער

 םהיא טערקעד םעד ןעבענעגסױרַא ןענעווטסעדנופ ןעבָאה ןֹוא

 טקַא רעד רעבָא ;ןעטיוט וצ םהיא וליפא ןוא ,ןעצעזוצרעטנורַא

 -םיוא ןעלעוו טייל עלַארָאמ יד ןוא ,רעשילַארָאמנוא ןַא ןעוועג זיא

 .ןעטייקניבייא עֶלַא ןיא זיב םהיא ןופ ןרעדיוש

 רעד טימ ןָאהט וצ רענינעװ רעדָא רהעמ טָאה ץלַא סָאד

 רעטנורַא ןעקוק ערעיירפ יד עכלעוו ףיוא ,"לַארָאמ רעכילרעגריב

 רעשימייה רהיא ,ללכב טייקכילרעגריב יד יז ,יז .גנוטכַארעפ טימ

 ,לעמיה ןעזעינילער םעד ןופ טקורעגבָא גינעוודוצ ךָאנ זיא ,ןעדָאב

 רעבירעד .טכַאמ ןייז ןופ טיירפעב גינעוודוצ ךָאנ ךיז טָאה ןוא

 -רעביא ,גנונעלרעביא רעגידרעטייוו ןהֶא ןוא קיטירק ןהֶא ,יז טָאה
 טָאטשנַא ,ןעדָאב רהיא ףיוא ןעצעזעג עשלעמיה יד טצנַאלפעג

 ץנאג .ןערהעל ענידנעטשטסבלעז ןוא ענענייא ןעגנערבוצסיורַא

 -טסואוועב םוצ טכיירגנ יז ןעוו ,לַארָאמ יד ךיז טמהענעב שרעדנַא

 ןעזעוו סָאד ,ּפיצנירּפ רהיא טבעהרעד ןוא עדרעוו רהיא ןופ ןייז

 -עגסַאמ ןעגיצנייא םעד וצ ,"ןעשנעמ םעד , רעדָא ,ןעשנעמ ןופ

 ַאזַא וצ םײברַאעגּפױרַא ךיז ןענָאה עכלעוו ,יד .ּפיצנירּפ ןעדנעב

 -ניברעפ רעייז בָא ןעצנַאגניא ןעכערב ,ןייזטסואוועכ םענעדיישטנע

 טינ ץַאלּפ ןייק רהעמ ןָאק טָאנ סעמעוו ,ןָאיגילער רעד טימ גנוד

 יד ךרוד ןרעיוב ייז יו טקנוּפ ןוא ."ןעשנעמ , רעייז ןעבעל ןעבָאה

 ירד ךױא ַײז ןעלקערבוצ ױזַא ,(רעטייוו העז) אפונ ףיש-טָאַאטש
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 יז ןעטלָאװ .טַאַאטש םעד ןיא ןעהיידעג רָאנ ןָאק עכלעוו ,לַארָאמ

 ןעצונעב ךיז טפרַאדעג טינ וליפא ייז ןעבָאה ,טנעװקעסנָאק ןעוועג

 ןֶא ןעפור "עשיטירק, יד טָא סָאװ ,סָאד םירָאוו .טרָאװ םעד טימ

 רענעפורעגיױזַא רעד ןופ קרַאטש רהעז ךיז טדיישרעטנוא ,לַארָאמ

 -טַאַאטש םעד זומ ןוא ,"לַארָאמ רעשיטילָאּפ רעדָא רעכילרעגריב

 רעבא דנורנ ןיא ."תורקפה עניניזנוא  ןַא יו ןעמוקרָאפ רעגריב

 -נירַּפ ןופ טייקנייר , ןופ ןורתי םעד רָאנ לַארָאמ עשיטירק יד טָאה

 ןופ גנוגיניירנוארעפ רעד ןופ טיירפעב ךיז טָאה רעכלעוו ,"ּפיצ
 ןוא רעטרעטיילעג רעד ןיא ,טכיירנעג טָאה ןוא ןָאינילער רעד

 ."טייקכילשנעמ , סלֵא טבַאמ עלעזרעווינוא ןַא ,םרָאפ רעטמיטשעב

 לַארָאמ ןעמָאנ רעד סָאװ ,ןרעדנואוו טינ ךיז ןעמ ףרַאד רעבירעד

 {פעטינַאמוה ,טייהיירפ יו ,ערעדנַא יד ןעבעל ןעטלַאהעגפיוא טרעוװ

 טימ טצוּפענוצ רָאנ סעּפע זיא ןוא .וװ ,זַא .א ןייזטסואוועבטסבלעז

 סָאװ ,טַאַאטש רעד יוװ טַארוקַא --- לַארָאמ "עיירפ , געלוצ םעדו
 רעדעיוו טרעװ ,טַאַאטש רעכילרעגריב רעד סלַא טפמישעב טרעוו

 ףָאנ ןעהעג רימ ביוא רעדָא ,"טַאַאטש רעיירפ , סלַא טבעלעגפיוא

 ."טפַאשלעזעג עיירפ, סלַא ,רעטייוו
 סלא ןראווענ טמָאקלָאפרעפ ןזיא סָאװ ,לארָאמ יד טָא ?ייוו

 רעד טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנופ ןעצנַאגניא ךיז ןיא ,טייקכילשנעמ

 טרעטש ,ןעמוקעגסיורַא ךילטכישעג זיא יז רעכלעוו ןופ ,ןָאיגילער
 .גנונעכער רענעגייא ףיוא ןָאינילער ַא ןרעוו וצ טינ ךַאז ןייק רהיא

 רָאנ דיישרעטנוא ןַא טשרעה לַארָאמ ןוא ןָאיגילער ןעשיווצ םירָאוװ

 ןרעװ טלעוװ-ךעשנעמ רעד וצ ןעגנוהיצעב ערעזנוא יוװ ,גנַאל ױזַא

 "רעביא ןַא וצ שינעטלעהרעפ רעזנוא ךרוד טנילייהעג ןוא טלעגערעג

 יװ ננַאל ױזַא ,רעטרעוו ערעדנַא טימ ,רעדָא ,ןעזעוו ןעכילשנעמ

 ןעו ."ןעגעוו ס'טָאנ ןופ , ןעגנואוהט ןענייז ןעגנואוהט ערעזנוא

 סָאר שנעמ רעד זיא ןעשנעמ םעד רַאפ,, זַא ,וצרעד רעבָא טמוק סע
 יד ןוא ,דיישרעטנוא רענעי טדניוושרעפ טלָאמעי ,"ןעזעוו עטסכעה

 ,הגרדמ רענירעדינ רהיא ןופ ןעבױהעגסױרַא טרעוװ סָאװ ,לַארָאמ

 סָאד ףיורַא טגייטש ןַאד םירָאוװו .ןָאיגילער ַא --- ןיא ךיז טגידנערעפ

 ןעטלַאהרעפ רימ ןוא ,ךיוה רעטולָאסבַא ןַא ףיוא ,ןעזעוו ערעכעה
 לַארָאמ .זעינילער .ה .ד ,ןעזעוו ןעטסכעה םעד וצ יו םהיא וצ ךיז

 ןיא יו רעטרעװו עדנעטיידעבכיילג טציא ןענייז טייקמורפ ןוא
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 עטסנעה סָאה לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןוא ,םוטנעטסירק ןופ גנַאפנָא

 -פיוא רעגילייה א טציא טסייה ,רערעדנא ןא ןראוועג זיא ןעזעוו

 יד טָאה ."רעכילשנעמ, ַא רָאנ ,"רעגילייה , ַא רחעמ טינ רהיפ

 טייברעביא  רעגידנעטשלָאפ ַא ןיירַא טערט ,טגעיזעג לַארָאמ
 .םיתב-ילעב ןופ

 -נײרַא ךַאברעייפ טקנעד ,ןעביולג ןופ גנוטכינרעפ רעד ךָאנ

 .עבעיל  ןופ ןעפַאה ןערעכיז טש'רמולכ םעד ןיא .ןערהָאפוצ

 ןעשנעמ ןופ עבעיל יד ןייז זומ ץעזעג עטסכעה ןוא עטשרע סָאד,

 זיא שנעמ רעד) -- "טסע סואעד ינימָאה ָאמאה, .ןעשנעמ םוצ

 רעשיטקַארּפ רעטסכעה רעד ןיא סָאד -- (טָאנ ַא ןעשנעמ ן'רַאפ

 *."עטכישעגטלעוו רעד ןופ טקנוּפדנעװ רעד זיא סָאד --- ץַאזדנורג

 רעד ,טָאג רעד ןרָאװעג טרעדנעעג רָאנ זיא רעבָא ךילטנענייא

 -רעביא םוצ עבעיל ןעטרָאד : ןעבילבעג זיא עבעיל יד ,"סואעד,

 "ָאמַאה, םוצ ,טָאג ןעכילשנעמ םוצ עבעיל ָאד ,טָאג  ןעכילשנעמ

 ץלַא ןוא .גילייה --- רימ זיא שנעמ רעד ,ָאזלַא ."סואעד, סלַא

 זיא עהע יד !גילייה --- רימ זיא "ךילשנעמ תמאב , זיא סָאװ

 -רעפ עלַארָאמ עלַא טימ סע זיא ױזַא ןוא .גילייה אפוג ךיז ךרוד

 ,טפַאשדניירפ יד ןייז ריד לָאז ןוא זיא גיליי ה .ןעסינטלעה

 ןופ ןייזליואוו סָאד גילייה ,עהע יד גילייה ,םוטנעגייא סָאד גילייה

 ** "טסבלעז ךיזריפרו אז ַא גילייה רעבָא ,ןעשנעמ ןעדעי

 ?טָאג ןייז זיא רעוו ?חלג םעד רעדעיװ טינ ָאד רימ ןעבָאה

 !עכילשנעמ סָאד ?עכילטעג סָאד זיא סָאו !שנעמ רעד

 ןיא טלעדנַאוװרעּפ רָאנ טַאקידערּפ רעד ךילקריוו ךיז טָאה ױזַא טָא

 ,"עבעיל יד ןיא טָאג, ץַאז םעד טָאטשנָא ןוא ,טקעיבוס םעד

 שנעמ ןיא טָאג; טָאטשנא ,"ךילטעג זיא עבעיל יד , סע טסייה

 זיא סע .וװ .זַא .א ,"ןרָאװעג טָאג זיא שנעמ רעד, -- "ןרָאװעג

 ן'תוכייש עלַארָאמ עלַא,  .ןאיגילער -- עיינ ַא רָאנ ךילטנעגייא

 ַא םימ טריוויטלוק ָאד רָאנ ןרעװ ייז ,עשיהטע רָאנ ָאד ןענייז

 רעזעיגילער ןהֶָא) ןיילַא ךיז ךרוד ןעטליג ייז ואוו ,ןיז ןעלַארָאמ

 .עזעיגיל ער  סלַא (חלג ןופ הכרב רעד ףרוד גנונילייה

 רָאנ טסייה עיגָאלָאּפָארטנַא זיא עיגָאלָאעט יד : ץַאז ס'ךאברעייפ

 .402 יז ,עגָאלפיוא עט9 ,"סמוטנעטסירק פעד ןעועו, *

 .408 ,ז ,טרָאד .**
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 ."ןָאיגילער זיא ןיילַא קיהטע יד ,קיחטע ןַא ןייז זומ ןָאיניפער יד;

 ןופ גנולעטשרעביא ןַא רָאנ ללכב זיא והטפיוא ס'ךַאברעייפ

 ױזַא ,ןעטצעל םעד רַאפ ןורתי ַא טימ ,טַאקידערּפ ןוא טקעיבוס

 גילייה םעד בעילוצ טינ זיא עבעיל יִד :טגָאז ןייֵלַא רע רעבָא יו

 רַאפ ןעשנעמ םעד ןעטלָאגעג טינ םעד בעילוצ לָאמנייק טָאה ןוא)

 -ערּפ ַא זיא יז רָאנ ,טָאג ןופ טַאקידערּפ ַא זיא יז לייוו ,(גילייה

 ,"ךילטעג ןיילַא ךיז רַאפ ןוא ךיז ךרוד זיא יז ?ייוו ,טָאג ןופ טַאקיד

 ןרעוו ןעביוהעגנָא זומ סע זַא ,ןהעזנייא טנאקעג ךָאד רע טָאה --

 ןוא עבעיל יד ןענעקטנַא ,אפונ ןעטַאקידערּפ יד ןעגעקטנַא ףמַאק ַא

 ןעדנעוויוצבָא ןעפָאה טנָאקעג רע טָאה ױזַא יוװ .,ןעטייקגילייה עלַא

 ? עכילטעג סָאד טזָאלעגרעביא ייז טָאה רע ןעוו ,טָאג ןופ ןעשנעמ יד

 לָאמנייק ,טגָאז ךאברעייפ יװ ,ייז רַאפ זיא ןיילַא טָאג ביוא ןוא

 רעד ןעוועג ןענייז ןעטַאקידערּפ ענייז רָאנ ,ךַאזטּפױה יד ןעוועג טינ

 .ה .ד) ךעלרעטילפ יד ןעזָאל טנָאקעג סלַאפנעּלַא ךָאד רע טָאה ,רקיע

 רעד ,(עבעיל יד .ה .ד) עּפוּפ יד זַא דלַאביװ ,רעגנעל ךָאנ (טָאג םעד

 םהיא רַאפ , זַא ,וצ ךיוא םינ רע .ןעבילבעג זיא ןרעק רעכילטנעגייא

 *,"עיזוליא ןַא ןופ גנוטכינרעפ רעד ןעגעוו רָאנ ָאד ךיז טלעדנַאה

 ןעשנעמ יד ףיוא טקריוועג טָאה,, ,עיזוליא יד ,יז זַא ,רע טקנעד ךָאד

 םצעב זיא עכלעוו ,עבעיל יד וליפא םירָאװ ,ךילברעדרעפ טסכעה

 רעד ךרוד ןרָאװעג ןיא ,להיפעגנ רעטסכילרעניא ,רעטס'תמא רעד

 תמחמ ,להיפעג רעשירָאזליא ןוא רעטלעטשרעפ ַא טעטיזעיגילער

 ,ןעגעוו ס'טָאג ןופ רָאנ ןעשנעמ םעד טבעיל עבעיל עזעיגילער יד

 רָאנ יז טבעיל ן'תמא ןיא ןוא םינּפל רָאנ ןעשנעמ םעד ,סע טסייה

 טבעיל ?שרעדנַא עבעיל עשילַארָאמ יד רעבָא זיא ."ןיילַא טָאג

 -נעמ םעד טָא ןופ ןעשנעמ םעד טָא ,ןעשנעמ םעד יז

 ס'נעשנעמ םעד ןופ ,ןעגעוו ס'לַארָאמ רעד ןופ רעדָא ,ןעגעוו ס'נעש

 ןעשנעמ ן'רַאפ שנעמ רעד םירָאװ --- טסייה סע סָאװ ,?לכב ןעגעוו

 ? ןענעוו ס'טָאג ןופ --- טָאג זיא

 עלעמרָאפ עסַאמ עצנַאג ַא ךָאנ ןעבָאה ּפָאק ןיא רעדער יד

 .ייז ןופ ענינייא ףיוא ןעטיידוצנָא ךילצינ ןייז ןָאק סע ןוא ,ןעטייז

 גנונעקיילרעפטסבלעז יד זַא ,רימ ןעניפעג ױזַא

 .408 ,ז ,ןעביוא טרָאד *
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 םעד ייב ,ןעגילייהנוא םעד ייכ יוװ ןעגילייה םעד ייב ךיילנ זיא
 טנעקייל ר עפ רעניירנוא רעד .םעניירנוא םעד ייכ יוװ םענייר

 עכילריטַאנ יד וליפא ,עדנַאש עדעי ,"ןעלהיפענ ערעסעב, עֶלַא
 .םהיא טשרעהעב סָאװ ,הואת יד רָאנ טנלָאפ ןוא ,טייקגיטכרָאפ

 טלעוו רעד וצ גנוהיצעב עכילריטַאנ ןייז טנעקיילרעפ רענייר רעד

 סָאװ ,"גנַאלרעפ , םעד רָאנ טגלָאפ ןוא ("טלעוו יד טנעקיילרעפ ,)

 רעד טנעקיילרעפ ,טשרָאד-רלעג ןופ ןעבירטעג .םהיא טשרעהעב

 עדעי ,להיפעג-"ךערהע ןעדעי ,ןעסיוועג ןופ תועיבת עֶלַא רעגיצייג

 עלַא ךיז ןופ קעווַאטביירט רע ;דיילטימ ןעדעי ןוא טייקלעדע

 ענענייא סָאד .קעװַא םהיא טּפעלש הואת יד :; ןעגנונעכערסיוא
 ,"טלעוו רעד ןופ טָאּפש , םוצ ךיז טכַאמ רֶע .רענילייה רעד טהעגעב
 םהיא םירָאװ ;"טכערעגיגנערטש , ןוא גיצרעהטרַאה זיא רע

 -יילרעפ רענילייהנוא רעד יװ ױזַא .גנַאלרעפ רעד קעװַא טּפעלש

 טנעקיילרעפ ױזַא ,ןָאמַאמ ןענעװ ןופ טסבלעז ףיז טנעק

 .ןעצעזעג עכילטעג ענייז ןוא טָאנ ןעגעוו ןופ רענילייה רעד ךיז
 -טמ עש רע פנו א יד ןעוו ,טייצ ַאזַא ןיא טציא ןענעל רימ

 ןעדעי טימ ךיז טלהיפ ןוא טקעדעגפיוא טרעוו עגילייה יד ןופ טי י ק
 ךיז גָאט ןעדעי ןיילַא ןעגנואווצעג םעדכרוד זיא ןוא ,רהעמ גָאט

 טינ טגייטש .ןעלעטש וצ טעקַאנ ךיז ןוא ןעקעדוצבָא רהעמ ץלַא

 -נעמוגרַא יד ןופ טייחמוד ןוא טייקטמעשרעפנוא יד רעבירַא גנַאל

 רעד ןופ טירשטרָאפ , םעד ןרעטש וצ. טכוז ןעמ עכלעוו טימ ,ןעט

 טזומעג טָאה סָאד רעבָא ? גנוטרַאװרע עדעי ןוא סָאמ עדעי ,"טייצ

 ןעמהעננֶא עגילייה סלַא ןעזומ רענעקיילרעפטסבלעז יד .ןעמוק

 ןעקניזרעפ יד יו ױזַא ןוא ,עגילייהנוַא סלַא יוװ ךרד ןעגיבלעזמעד

 -טסבלעז ןופ סָאמ רעטסלופ רעד ןיא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא

 ןעומ ױזַא ,טייקגירע דינ ןוא טייהניימעג רעדנענעקיילרעפ

 -נע ב ַאה רע רעטסעטפַאהנערהענוא רעד וצ ןעניײיטשפיורַא ענעי

 ןרעדָאפ לעמיה ןופ טָאג רעד ןוא דרע רעד ןופ ןָאמַאמ רעד .טייק

 ,גנונעקיילרעפטסבלעז -- ןֹופ דַארג ןעניבלעזמעד טקנוּפ עדייב

 רענעי ,"סטוג, א ךָאנ ןערַאג רענעביוהעג רעד יו רענירעדינ רעד

 ױזַא םעד ְךָאנ ,עלעדייא סָאד ךָאנ רעד ,עלעירעטַאמ סָאד ךָאנ

 רעדעיוו ןענייז ףוס םוצ עדייב ןוא ,"טונ ןעטסכעה , םענעפורעג

 "רענענַאזעג ?עירעטַאמ , רעד סָאװ ,ןיירעד ערעדנַא יד ענייא אלממ

 ילעטייא ןייז רַאפ ,ןייש ןעלעעדיא ןַא רָאפ בירקמ ץלַא זיא
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 ןעלעירעטַאמ ַא רַאֿפ --- "רענענַאזעג גיטסיינ, רעד ןוא ,טי י ק
 .ןעבעליליואוו םעד ,סונענ

 -נוא , ןופ טייקניטכיוו רעד ןעגעוו ןעשנעמ םוצ ןעדער סָאװ יד
 .סָאװו טסייוו רעוװ סױרַא ןעגָאז ייז זַא ןעניימ ,"טייקגיצוננעגייא
 סעּפע יאדוא ? םעד רעטנוא ךילטנעגייא ייז ןעהעטשרעפ סָאוװ

 רעבָא זיא רעוו ."גנונעקיילרעפטסבלעז, רעטנוא יו סעכילנהע
 ןייק ןוא ןרעוו טנעקיילרעפ ףרַאד סָאװ ,"טסבלעז, רעגיזָאד רעד

 ןייז סָאד טספרַאד וד זַא סיוא טהעז ס} ? ןעבָאה טינ ןעצונ

 ןעמ טרידנעמַאקער ןענעו ןעצונ סעמעוו ןופ ןוא .טסבלעז רעד

 לָאמַארערעיװ = ? גנונעקיילרעפטסבלעז עניצוננעגייאנוא יד ריד סָאד
 -רעפ וד :טסייה סע ;ןעגעװ הבוט ןוא ןעצנ ןייד ןופ
 .טייקגיצוננעגייאנוא ךרוד "ןעצונ ע'תמא , ענייד ךיז טספַאש

 טינ ןעצונ ןייד וטסלָאז ךָאד ןוא ,ןעצונ וטסלָאז ריד

 | .ןעכוז

 רַאפ ןעמ טלַאה ןעשנעמ יד ופ רעטעהטליואוו יד
 סָאד טעדנירנעג טָאה רעכלעוו ,,עקנַארֿפ ַא --- גיצוננעגייאנוא

 טיײברַאעג ךילדעימרענוא טָאה רעכלעוו ,ללענָאק'ָא ןַא ,זיוהנעזייוו
 םעד ךיוא ןעמ טלַאה ױזַא רעבָא ;קלָאפ שידנַאלריא ןייז רַאפ

 -יזיר ,סויצַאּפינָאב רענילייה רעד יו ,רעכלעו ,רעקיטַאנַאפ
 יװ רעדָא ,ןעדייה יד ןופ גנורהעקעב יד ראפ ןעבעל ןייז טריק

 טברַאטש רענרעק יו ,דנענוט רעד וצ סעלַא טרעּפּפָא רעיּפסעבָאר

 ןעכוז עקַאט רעבירעד .דנַאלרעטַאֿפ ןוא גיניק ,טָאנ רַאפ

 ןופ טקַא ןַא סעּפע םהיא ףיוא ןעטכַארטוצסיוא רעננעג ס'ללענַאק'ַא

 טָאה דנַאפ-ללענָאק'ַא רעד) טייקניציינ ןופ רעדָא טייקגיצוננעגייא
 סע ןעוו םירָאװ ; (וצרעד דנורנ ַא ןעבענעג ףיואנעביוא ןופ ייז
 ןאד "טייקגיצוננעגייאנוא , ןייז ףיוא דשח א ןעפראוו וצ ייז טננילענ

 .םהיא ןופ רעגנעהנָא ענייז ןעסיירבָא טכייל ייז ןענָאק

 זַא ?ןןעזייועב טנַאקעג טימרעד ייז ןעבָאה רעבָא סָאװ

 םעד רעדיא קעווצ רעדנַאנַא רַאפ טײברַאעג טָאה ?לענָאק'ַָא
 יד ייס ,ןעצונידלעג ַא טקעװצעב רע ייס רעבָא ..םענעבעגעגנָא

 לַאפ ןעדעי ןיא זַא ,רעכיז ךָאד זיא ךַאז ןייֵא ,קלָאפ ןופ ננואיירפעב

 טימ ,ןעטרָאד יו ָאד ץוננעגייא .קעווצ ַא וצ טבערטשעג רע טָאה
 טלָאװ ץוננענייא רעלַאנָאיצַאנ ןייז סָאװ ,רָאנ דיישרעטנוא םעד
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 -ענלַא ןַא .ה.ד ,ערעדנַא רַאפ הנוט ַא ןעוװעג ךיוא

 .רע כילצונ ןיימ

 עיזוליא ןַא זיא טייקגיצוננעגייאנוא יד זַא רשפא סע טניימ

 ןייק ָאטינ ןיא סע ,אברדא ,ןיינ ? אצמנב טינ ץעגרע ןיא ןוא

 סָאװ ,ןרָאװעג וליפא זיא יִז !יז רעדייא ךַאז עכילנהעוועג רהעמ

 ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעד ןיא ?לעקיטרַאדעדָאמ ַא ןעפורנָא געמ ןעמ

 זַא ,גיטיונ-טגנידעבנוא ױזַא רַאפ טלַאה ןעמ ןעכלעוו ,לעקיטרַא ןַא

 סיוא ךיז ןעמ טצוּפ ,ףָאטש ןעדילָאס ןיא ?עיפוצ טסָאק רע ןעוו

 ךיז טלעטשרעפ ןעמ ןוא ,ץנַאלג ןעטכַאמעגכָאנ ןייז טימ תוחּפה 5

 טַארוקַא ? טייקגיצוננעגייאנוא יד ןָא ךיז טביוה ואוו .םהיא ןיא

 רעזנוא ןוא קעװצ רעזנוא ןייז וצ ףיוא טרעה קעווצ ַא ואוו ָאד

 רעמיטנעגייא סלַא ןענָאק ריס ןעכלעו טימ ,םוטנעגייא

 ַא טרעװו רע ואוו ,טרָאד ;ןעליוז רימ יו ןעטלַאװ ןוא ןעטלַאש

 זנוא ןָא טגנַאפ רע ואוו ; עעדיא עסקיפ --- ַא רעדָא קעווצ רעסקיפ

 רע ואוו ,ץרוק ;ןריזַאטנַאֿפ ,ןרימזַאיוטנע ,ןרעטסייגעב וצ

 .זנוא רעביא תיבהילעב ַא -- ןוא עמגָאד ַא ערעזנוא טרעוו

 רעד ןיא קעווצ םעד טלַאה ןעמ ןמז ?כ ,גיצוננעגייאנוא טינ זיא ןעמ

 רעד ףיוא טשרע גיצוננעגייאנוא טרעװ ןעמ ;טכַאמ רענעגייא

 יוװ} "ןָאהט טינ ךיא ןָאק שרעדנַא ,ךיא העטש ָאד טָא, ןופ הגרדמ

 ענעסעזעב עלַא ןופ ךורּפש-טּפיוה רעד -- |טגָאזעג טָאה רעהטול
 ןעמ תעב ,גיצוננעגייאנוא טרעוו ןעמ ; (חור ןופ עטּפַאכרעּפ)

 ןעגילייה ןעגיטכיר םעד טימ קעװצ ןענילייה ַא טגלָאפרעּפ

 --- .רעפייא

 ןיימ טביילב קעווצ רעד ןמז ?כ ,גיצוננעגייאנוא טינ ןיב ךיא

 לעטימ רעדנילב ַא יו ןעבעגּוצבָא ךיז טָאטשנַא וא ,רענעגייא

 ,ןענָאז וצ ױזַא ,טייצ רעדעי וצ םהיא ךיא זָאל ,גנורהיפכרוד ןייז ןופ

 ןרעו טינ ןופרעד זומ רעפייא ןיימ .ענַארפ ענעּפָא ןַא ןעביילב

 ,רעקיטַאנַאפ ןעטסערג םעד ןופ רעפייא רעד רעדייא רעכַאוװש

 טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ךיא ביילב קעווצ םעד ןעגעקטנַא רעבָא

 ןייז ביילב ךיא ;אנוש רעניבייא ןייז ןוא גיביולננוא ,טלַאק-זייא

 | .רעמיטנענייא ןייז ןיב ךיא לייוו ,רעטכיר

 טניפעג יז ואוו ,דליוו ךיז טסקַאװעצ טייקגיצוננעגייאנוא יד

 רענטרעג יד ןיא ייס סנייא ץלַא ,טייקנעסעזעב ןופ ןעדָאב ַא רָאנ

 ןעטרָאד :טסייג ןעטונ ַא ןופ רענטרעג יד ןיא ייס ,לעװייט ןופ



 ' 107 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 -- ָאד ;.װ .זַא .א טייקשירַאנ ,דניז םעד ןופ סױרַא ןעפקַאוװ

 .וז ,זַא ,א טייקנעבעגרעביא ,תווינע
 םוטעמוא רהיא טעוו ,קילב רעייא ןעדנעוו טינ טלָאז רהיא ואוְו

 רימ ןעגעקטנַא ָאד .גנונעקיילרעפטסבלעז ןופ תונברק ןענעגעגעב

 טכַארבעג רהָאי ןהעצ טייז ןיוש רשפא טָאה סָאװ ,לעדיימ א טציז
 טלַאטשעג ןעדנעצייר רהיא רעביא  .המשנ רהיא וצ תונברק עגיטולב
 יד ןעטַאררעּפ ןעקַאב עכיילב ןוא ,ּפָאק רעדעימ-טיוט ַא ךיז טגיוב
 טפָא יו ,דניק םיִרָא .דנעגוי רהיא ןופ גנוטולברעפ עמַאזננַאל
 ןוא ןעצרַאה ןייד ןיא ןעּפַאלקנָא טזומעג ןעטפַאשנעדייל יד ןעבָאה

 ּפָאק ןייד ןעוו ! טכער רעייז טרעדָאפעג ןעטפערק-דנעגוי עכייר יד

 -פיוא יד טָאה יו ,סנעשיק עכייוו יד ןיא ןעבָארגעג ךיז טָאה

 טולב סָאד טָאה יו ,רעדעילג ענייד ךרוד טקוצעג רוטַאנ עדנעכַאװ
 ןעפָאנעג סעיזַאטנַאפ ענידרעייפ יד ןוא ןרעדָא ענייד ןיא טנַאּפשעג
 ריד ךיז טָאה ןַאד רעבָא ! ןעגיוא ענייד ןיא הואת ןופ ץנַאלג םעד

 ּוד .טייקגילעז רהיא ןוא לעעז ןייד ןופ טסנעּפשענ רעד ןעזיוועב

 ,טגעלעגפיונוצ ךיז ןעבָאה דנעה ענייד ;ןעקָארשרעד ךיז טסָאה

 וד :ןעבױא ךָאנ קילב םעד טדנעוועג טָאה גיוא טגיניײּפעג ןייד

 -רעפ ןענייז רוטַאנ רעד ןופ סמרוטש יד .ןָאטענ הלפת -- טסָאה

 םעד רעביא טיײרּפשעגסיױא ךיז טָאה טייקליטש א ,ןרָאװעג טמוטש

 -ןעגיוא עטַאמ יד ךיז ןעבָאה םַאזננַאל .ןערהעגעב ענייד ןופ םי

 רעטנוא ןעבעל םענעשַאלעגסיוא םעד ףיוא טזָאלעגרעטנורַא ךעלדעל

 יד קעװַא טקרעמעבנוא ןיא רעדעילג עלופ-טפַאז יד ןופ ;יײז

 יד ןרָאװעג טנעקירטעגסױא ןענייז ןעצרַאה ןיא ;גנונַאּפש

 ןענעלעג ןענייז דנעה עטנעלעגפיונוצ יד ; סעילַאװכ ענידמערַאל
 -ַאװש ַא ; םיזוב ןעזָאלדנַאטשרעדיװ םעד ףיוא תוחכ ןהֶא ,רעווש

 ה מ ש ג יד --- ןוא ,טצפיזעגסױרַא ךָאנ ךיז טָאה "ךא , רעטצעל ,רעכ

 -וצפיוא ,ןעפָאלשעגנייא טזיב וד .ניהור ןרָאוועג זיא

 .הלפת --- רעיינ ַא וצ ןוא ףמַאק םעיינ ַא וצ ןעגרָאמ ףיוא ןעכַאװ

 ץיה יד בא טציא טלהיק גנוגאזטנע-טסבלעז ןופ טייהנעוועג יִד

 -- סָאלב ןערעוו דנעגוי ןייד ןופ ןעזיור יד ןוא ,גנַאלרעפ ןייד ןופ

 ,טעטערעג זיא המשנ יד ,טייקנילעז ןייד ןופ טכוזכיילב רעד ןיא
 טָאה טוג יװ ,ןָאנינ הֶא ,זיאַאל ,הָא !ןערַאדרעּפ זומ רעּפרעק רעד

 עכיילב עניזָאד יד טָאּפשרעפ טָאה רהיא סָאװ ,ןָאטעג רהיא
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 ןיא דנעזיוט רעבירַא טנייטש לעריימ-עבעל עיירפ ןייא !דנענוט

 ! תולותב ענערָאװעג-יורג תועינצ
 "רנורג, סלָא ןרעו טסַאפעגפיוא ךיוא ןָאק סקיפ עעדיא יד

 ,ררע יד ןעגעוועב וצ ידכ .ג .ד .א "טקנוּפדנַאטש ,ּפיצנירפ ,ץַאז
 בלַאהרעסיוא טקנוּפדנַאטש ַא טגנַאלרעפ סעדעמיכרַא טָאה
 רגַאנַאכָאנ ןעשנעמ יד ןעבָאה טקנוּפדנַאטש םעד טָא .רהיא ןופ
 יװ טונ ױזַא ,םהיא ןָא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רערעדעי ןוא ,טכוזעג

 טלעוו יד זיא טקנוּפדנַאטש רעדמערפ רעד טָא .טנָאקעג טָאה רע

 ןוא סנעזעװ ,ןעפירגעב ,ןעקנַאדעג ,ןעעדיא ןפ ,טסיינ ןופ

 ,טקנוּפרנַאטש רעד זיא לעמיה רעד .?עמיה רעד זיא סָאד }וו .זַא

 ןעגנואוהטפיוא עשידרע יד ,טגעוועב טרעוו דרע יד ןעכלעוו ןופ
 םעד טימ ךיז ןרעכיזרעפ .ט'סואימ'רעפ --- ןוא טכארטעכ ןרעוו

 ןעשלעמיה םעד ןעמהענוצניירא גניבייא ףיוא ןוא טסעפ ,?עמיה
 -שנעמ ירד טָאה ךילדעימרענוא ןוא ךילצרעמש יוװ --- טקנופדנַאטש

 ! טפמעקעג רַאפרעד טייה

 רער ןופ זנוא ןעזיילוצסיוא טקעווצעב טָאה םוטנעטסירק סָאד

 ,(רוטַאנ רעה ךרוה גנומיטשעב רעד ןופ .ה .ד) גנומיטשעבירוטַאנ

 טסייה ,טָאה סע ;ןעטפערק עדנעביירטנָא סלַא ןערהעגעכ יד ןופ

 ןופ ןעמיטשעב ןעזָאל טינ ךיז לָאז שנעמ רעד זַא ,טלָאװעג ,סע

 טינ לָאז רע ,קנַאדעג םעד ןייא טינ טסילש סָאד .ןערהעגעכ ענייז

 םהיא ןעלָאז ןערהעגעב יד ןרעדנָאז ,ןערהעגעב ענייק ןעבָאה
 ,רַאברילָארטנַאקנוא ,סקיפ ןערעװו טינ ןעלָאז ייז ,ןעבָאהי טינ

 ,ענעגייא סָאד טנָאקעג רימ ןעטלָאװ רשפא ,ונ .רַאבזיילפיוא-טינ
 ןעגעקטנַא טעװעגַאלּפעג טָאה (ןָאיגילער יד) םוטנעטסירק סָאד סָאװ

 רעד זא ,טפירשרָאפ רענעגייא ןייז ףיוא ןעדנעוװונָא ,ןערהעגעכ יד

 (.װ .זַא .א ןעביולנ ,ןעעדיא ,ןעגנולעטשרָאפ ,ןעקנַארעג) טסייג

 -רעפ טנַאקעג רימ ןעטלָאװ רשפא ,.ה .ד --- ןעמיטשעב זנוא לָאז

 ,עעדיא יד ,ננולעטשרָאפ יד רעדָא טסייג רעד ךיוא זַא ,ןעגנַאֿל

 ,ס קי פ זנוא רַאפ ןערעוו ןעזומ טינ לָאז ,ןעמיטשעב טינ זנוא לָאז

 וצ טרהיפעג ןַאד טלָאװ סָאד ?"גילייה, רעדָא רַאבפיירגנַאיטינ

 ןופ גנוזיילפיוא רעד וצ ,טסייג ןופ געוזיילפיוא רעד

 ןעטרָאד טָאה סע יוװ ױזַא ..ןעגנולעטשרָאפ עֶלַא ןופ ,ןעקנַארעג עלַא

 יד רעבָא ,ןערהעגעב ןעבָאה עקַאט ןענעמ רימ : ןעסייהעג

 אה םע טלָאװ יױזַא ,ןעבָאה טינ זנוא ןעֶלָאז ןערהעגעב |
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 לָאז טסיינ רעד רעבָא ,טסייג ןענָאה עקַאט ןעלָאז רימ :  ןעסייהעג
 קורדסיוא רעטצעל רעד טָא זַא ,טנייש סע ניוא .ןעבָאה טינ זנוא
 זַא .ש .ב .צ ןעקנעדענ רָאנ ןעמ ףרַאר ,ןיז ןעטכער ןייק טינ טָאה

 ןעכלעוו וצ ,ץַאזדנורג ַא קנַאדעג ַא ןופ טרעוו ןעשנעמ עלעיפ ייב רָאג
 טָאה רע טינ זַא ױזַא ,טפַאשנעננַאפענ ןיא ןיירַא טלַאפ שנעמ רעד

 טימ ןוא .םהיא רעכינ טָאה ץאזדנורג רעד רָאנ ,ץַאזדנורג םער
 יד ."טקנוּפרנַאטש ןעטסעפ, ַא רעדעיו רע טָאה ץאזדנורג םעד
 רומ רעדייא ןעצאזדנורנ ערעזנוא ןרעוו םזיכעטַאק םעד ןופ ןערהעל

 .ןעפראוורעפ רהעמ טינ ןיוש ךיז ןעזָאל ייז ןוא ,םױרַא ךיז ןעהעז

 עדנעשרעהטסבלעז ַא טגירק ,טסיינ רעד רעדָא ,קנַאדעג רעייז
 םעד ןופ טסעטָארּפ ןייק וצ וצ טינ רהעמ ךיז טרעה ןעמ ןוא ,טכַאמ
 ישיילפ , סָאד ךרוד רָאנ ךיא ןָאק רעבָא ןענעווטסעדנופ ."שיילפ,

 טרעה שגעמ ַא ןעוו רָאנ ןעד ;טסייג ןופ ײנַאריט יד ןעכערבוצ
 ךיז טמהענרעפ רעדָא טרעה רע ןעוו רָאנ ןוא ,ןעצנַאנניא וצ ךיז
 :שנעמ רעגיטפנינרעפ רעדָא רעדנעמהענרעפ ַא רע זיא ,ןעצנַאנניא
 בעטעטכענקעג ןייז ןופ רעמָאי סָאד טינ טמהענרעפ טסירק רעד
 בע זיא רעבירעד ; "טייקגינעטרעטנוא , ןיא טבעל רע רָאנ ,רוטַאנ
 :ןַאורעּפ ןייז וצ טריסַאּפ סָאװ טכערנוא םעד ןענענ םערתמ טינ

 ןפ ט יי ה ייר פ רעד טיס טגידעירפעב ךיז טלַאה רע
 סָאד לָאמַא ,שיילפ סָאד ,רמוח רעד רעבָא טוהיפ ."טסייג

 -נעטשנַאנוא , ,"ךילטפַאשנעדייל , זיא ןָאט רעד ביוא ןוא ,טרָאװ
 ןָאק רע יװ) .וז .זַא .א  "ניליווזייב, ,"דנעניימטונ-טינ , ,"גיד

 םעד טרעה רע זַא ,רע טניימ ןַאד ,(ןייז טינ שרעדנַא ךילטנענייא
 טסיינ םעד ןענעקטנַא ןעמיטש ,ןעמיטש ס'לעווייט
 טייקניצרַאהטונ ,טײקגיזָאלטּפַאשנעדיײל ,טייקגידנעטשנַא םירָאװ)
 ;טבער טימ ייז ףיזא טנערב ןרָאצ ןייז ןוא ,(טסייג -- זיא .ג .ד .א

 ןעלעוו ייז לָאז רע ןעוו ,טסירק ןייק ןייז ןענָאק טינ טכָאװ רע

 -ַארָאמנוא רעד טשטַאּפ ןוא לַארָאמ יד רָאנ טכרָאהעג רֶע .ןעדלוד
 טקיטשרעפ ןוא טייקכילצעזעג יד רָאנ טכרָאהעג רע ,םינּפ ןיא טעטיל

 -צעזעג ןוא טעטילַארָאמ ןופ טסייג רעד .טרָאװ עזָאלצעזענ סָאד
 -לעב רעטרַאה ,רעננערטש ַא -- ןעגנַאפענ םהיא טָאה טייקכיל

 ךיוא זיא סָאד -- "טסייג ןופ טפַאשרעה , יד סָאד ןעפור ייז .תיבה
 .טסייג םעד ןופ טקנוּפדנַא טש רעד

 עלַארעביל עכילנהעווענ יד ןעליוו ךילטנעגייא ןעמעוו ןוא
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 ןעצכעל ןוא ןעיירש טייהיירפ סעמעוו ְךָאֹנ ? ןעכַאמ יירפ ןעררעה
 רעד ןופ ,טסייג ןופ !ט סייג ןופ טייהיירפ רעד ךָאנ ?ייז
 .װ .זַא .א םייקניטכרָאפסטָאנ ,טייקמורפ ,טייקכילצעזעג ,לַארָאמ

 רעצנַאנ רעד ןוא ,ןעררעה עלַארעבילײטנַא יד ףךיוא ןעליוו סָאד

 -- ןעצונ ןופ עגַארפ ַא םורַא ךיז טחערד ןעדייב ןעשיווצ טיירטש
 עטשרע יד רעדָא ,טרָאװ סָאד ןענָאה ןיילַא ןעלָאז עטצעל יד יצ

 רעד .'ןעצונ עגיבלעזיד ןופ סונענג ַא ןעמוקעב ךיוא ןעלָאז

 ןוא ,תיבה-לעב רעטולָאסבַא רעד ןעדייכ ייז רַאפ טבילב טסייג

 -נייא לָאז סע רעוו ,טקנוּפ םעד ןעגעוו- רָאנ םורַא ךיז ןעסייר ייז

 -טַאטש ,םעד רַאפ טסַאּפ סָאװ ,ןָארט ןעשיכרַארעיה 'םעד ןעמהענ
 ,זיא עטכישעג רעד ןופ לייט רעטסעב רעד ."ע"שבר ןופ רעטלַאה
 טָא זַא ,רעכיז ןייז ןוא םישעמ ערעייז ןעקוקוצ גיהור ןָאק ןעמ סָאװ
 ערעדנַא יד ענייא ךיז ןעלעוו עטכישעג דעד ןופ תויח עדליוו יד

 ערעייז ;רוטַאני רעד ןופ תויח יד יו ,רעקיטש ףיוא ןעסייררעצ
 ערעזנוא --- רַאפ ןעדָאב םעד ןעגיטסימעב ןעלעוו תוליבנ עטליופרעפ
 | .ןעטכורפ

 .ש .ב .צ יו ,"ּפָאק ןיא רעדער, ערעדנַא ענינייא ךָאנ חכמ

 רימ ןעלעוו .וו .זַא .א עבעיל ןופ ,טײקגיטּפַאהרַאװ ןופ ,ףורעב ןופ

 .ןעגָאז ֹוצ סָאוו ןעבָאה רעדעיװ ךָאנ רעטעּפש

 סָאוז ,סָאד וצ ץַאזנענענ ןיא סענענייא ןענעוו ןעדער רימ ןעוו

 טנעמונרַא רעד טינ טפַאה ןייק טָאה ,ןעבעגענניײרַא זנוא טרעוו

 -רעפ ןייק ןעבָאה טינ טּפיוהרעביא ןענָאק רימ זַא ,םעד ןענעקטנַא

 גנַאהנעמַאזוצ םעד ןיא זנוא וצ טמוק ץלַא זַא ,ןעכַאז עטלעצנייא

 םורַא זיא סָאוצ ,סָאד ןופי קורדנייא םעד ךרוד .ח .ד ,טלעוו רעד ןופ

 ;ןעבענעננייר ַא זנוא טרעוו :סָאװ סעּפע יוװ ,ןכב ןוא ,זנוא

 ןעלהיפעגנ יד ןעשיווצ קוליח רעסיורג ַא סיוועג ךָאד זיא סע םירָאװ

 ךרד טגערעגנָא רימ ןיא ןרעוו עכלעוו ,ןעקנַאדעג ןוא

 .| ע ב ע ג ע נג טקעריד רימ ןרעוו סָאװ יד ןוא ,ןעכַאז ערעדנַא

 ןרעוו .וו .זַא .א טייקכילשנעמ ,טייחיירפ ,טייקכילברעטשנוא ,טָאג

 ,ןעלהיפעג ןוא ןעקנַאדעג סלַא טנערּפענניײירַא ןָא טייהדניק ןופ זנוא

 ,ןעזעוו ןרעניא רעזנוא רעכַאװש רעדָא רעקרַאטש ןענעוועב עכלעוו

 ןענָאק ייז רעדָא ,ניניזטסואוועבנוא זנוא ןעשרעהעב ייז רעדָא ןוא

 -טסנוק ןוא ןעמעטסיס ןיא ןעלקיווטנע ןערוטַאנ ערעכייר ייב ךיז
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 ןרעדנַאז ,עטגערעגנָא ןייק טינ לָאמנייק רעבָא ןענייז ייז ;קרעװ

 ןֹוא ייז ןיא ןעביולנ רימ לייוו ,ןעלהיפענ ענע בעגענניירא

 רימ ןוא טולָאסבַא ןַא ָאד זיא סע זַא, .ןעטלַאה ייז ןָא ךיז ןעזומ

 ,ןעקנעד ןוא ןעלהיפ ,ןעמהענפיוא טולָאסכַא ןעגיזָאד םעד ןעזומ

 ןעבָאה עכלעוו ,יד עלַא ייב ןעביולג ַא יװ טסעפ ןענַאטשעג זיא

 .ןענעקרעד וצ סָאד טסייג רעייז ןופ טפַארק עצנאג יד טדנעוורעפי

 טולָאסבַא םעד רַאפ ?להיפעג סָאד .,ןעלעטשוצרָאלק- ןוא

 דקיווטנע עלַא ןוא ,להיפעג ןעבעגעגניירַא ןַא יו ָאד ךיז טזייוועב

 -עלּפטנע רָאנ ןענייז ,ןעכיירגרעד רעטעּפש ןָאק רע עכלעוו ,ןעננול

 סָאד .ש .ב. .צ קָאטשּפָאלק ייב זיא ױזַא .ןיילַא םהיא ןופ ןעגנוק

 רעד ןיא טָאה םָאוו ,סענעבעגעגניירַא ןַא ןעוועג להיפעג עזעיגילער

 טלָאװ .קורדסיוא ןעשירעלטסניק ַא ןענופעג רָאנ "עדַאיססעמ,

 ןעוועג ,עגיטרַאפ ַא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,ןָאיגילער יד טרהעקרעפ

 טלָאװ ןוא ,ןעקנַאדעג ןוא ןעלהיפעג וצ גנוגערנָא ךַא רָאנ םהיא רַאפ

 גנלעטש ענעגייא ןַא ןעצנַאגניא ןעמהענ וצ יו טסואוועג רע

 -סייגעב רעזעינילער ַא טָאטשנַא ןעמוקעב ךיז טלָאװ ןַאד ,םעד וצ

 .ןָאיגילער רעד ןופ גנורהעצרעפ ַא ןוא גנוזיילפיוא ןַא ,גנורעט

 -ניק ענייז טצעזענטרָאפ רָאנ רעטלע רעד ףיוא רע טָאה רעבירעד

 -רעדניק יד ןיא ןעמונענניירַא טָאה רע סָאװ ,ןעלהיפעג עשיד

 ןיא טיײהנַאמ ןייז ןופ ןעטפערק יד טעדנעוושרעפ טָאה ןוא ,ןערהָאי

 .ןעיירעדניק ענייז ןעקצַאצסיוא

 רימ עוו ןעלהיפעג יד יצ ,ָאזלַא זיא דיישרעטנוא רעד

 יד .ה .ד ,עטצעל יד .טגערעגנָא רָאנ ןענייז ייז יצ ,ןעבעגעגניירַא

 טינ רימ ןענייז ייז לייוו ,עשיטסיָאגע ,ענעגייא ןענייז ,עטגערעגנָא

 -םױרַא טינ ןוא ןרָאװעג טגָאזענרָאפ טינ ,ןרָאװעג טגערּפעגניײירַא

 ,רעבָא עטשרע יד וצ ;ןעלהיפענג סלַא ןרָאװעג ןעננורדעג

 רימ ןיא ייז היצרע ךיא ,ןָא ךיס ךיא ?עטָאז ,ענעבעגעגניירַא יד

 רעו .ןע ס ע ז ע ב יז ןופ ןיב ןוא ייז ריוויטלוק ,השורי ַא יו

 רעזנוא זַא ,טקרעמעג גיניזטסואוועב רעגינעוו רעדָא רהעמ טינ טָאה

 זנוא ןיא ןעפַאש ֹוצ טנעכערעב רָאנ זיא גנוהיצרע עצנַאג

 טָאטשנַא ,זנא ןיא יז ןעבעגניירַא .ה ד ,ןעלהיפעג

 סע סָאװ ,ןיילַא זנוא וצ ןעלהיפעגנ ןופ גנופַאש יד ןעזָאלוצרעביא

 ןעזומ ,ןעמָאנ ס'טָאג רימ ןערעה ? ןןרעוו טינ ךָאנרעד ייז ןופ לָאז

 רעד ןופ ןעמָאנ םעד רימ ןערעה ; טיײקגיטכרָאפסטַאנ ןעלהיפ רימ
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 תארי טימ ןעמהענפיוא סע רימ ןעזומ ,טעטסעיַאמ רעכילטסריפ
 ןעמָאנ םעד רימ ןערעה ;טייקנינעטרעטנוא ןוא יישבִא ,דובכה

 ,סנױזַא סעּפע ןערעה רימ ןַא ,ןעניימ רימ ןעזומ ,לַארָאמ רעד ןופ

 טינ, םעד ןעגעוו רימ ןערעה ;ןרעװ טרהירעגנָא טינ רָאט סָאװ

 יד וו .זַא .א ןרעדיוש רימ ןעזומ ,"עטוג טינ , יד רעדָא "ןעטוג
 ןא ,ןעלהיפעג יד טָא ףיוא טנעלעג טרעוו טכיװעגיטּפיוה
 טימ עטבעלש יד ןופ םישעמ יד .ש .ב .צ ןעמהענרעפ טלָאװ סע רעוו

 "ןעניוצרע ןוא טפָארטשעב , טזומענ טלָאװ רעד ,טייקנעדעירפוצ
 -עגנייר ַא טימ טּפָאטשעגנָא ?ופ ױזַא טָא .רעטיר טימ ןרעוו
 -רעפ ןופ ץינערג םוצ ןָא רימ ןעמוק ,ןעלהיפעג ענעבעג

 רעזנוא ."גידנימ טרעלקרע, ןרעוו רימ ןוא רעטלע ןעכילטרָאװטנַא
 ענעבַאהרע ,ןעלהיפעג עדנעביוהרע, ןופ טהעטשעב גנוטַאטשסיוא
 ןוא "ןעּפיצנירּפ עניבייא ,ןעצַאזדנורנ עדנערעטסייגעב ,ןעקנַאדענ

 ; עטלט יר יו ןעלּפַאלּפ ייז ןעוו ,גידנימ ןַאד ןענייז עגנוי יד .וו .זַא
 -סיוא ךיז ןעלָאז ייז ידכ ,להוש יד ןהענוצכרוד ייז טביירט ןעמ
 ,גינעווסיוא ףיוא ייז ןענעק ייז ןעוו ןוא ,םינוגנ עטלַא יד ןענרעל

 .גירנימ רַאפ ייז ןעמ טרעלקרעד
 ,ןעמָאנ ןעדעי ןוא ךַאז רעדעי ייב ןעלהיפ טינ ןערָאט רימ

 טנָאעג ןוא טלָאװעג ןעטלָאװ רימ סָאװ סָאד ,רָאפ זנוא טמוק סָאוװ

 ןעקנעד טינ טָאג ןעמָאנ םעד ייב .ש .ב .צ ןערָאט רימ ,ןעלהיפ

 ,לופסגנוטכַא טינ זיא סָאװ סעּפע ןעלהיפ טינ ,סעכילרעכעל סעּפע
 יו ןוא סָאװ ןעבעגעגניײרַא ןוא ןעבירשעגרָאפ זנוא טרעוו סע רָאנ

 .ןעקנעד ןוא ןעלהיפ ייברעד ןעלָאז רימ
 ןימ :תומשנ ןענרָאזועפ ןופ ןיז רעד זיא סָאד

 ןעניפעג ערעדנַא יו טמיטשעגנ ןייז לָאז טסייג ןיימ רעדָא המשנ
 לעיפיוו .טלָאװעג סע טלָאװ ןיילַא ךיא יו טינ ,טכער רַאפ סע
 נידנענָאמרעד טרעה ןעמ ןעוו תוחּפה לכל ,לָאמַא טסָאק סָאד הימ

 ןוא ,להיפעג ןעגייא ןַא ךילדנע ךיז ןרעכיז וצ ,ןעמָאנ ןעסיוועג ַא

 ייב ןעלָאז רימ טרַאװרעד רע תעב ,טכיזעג ןיא םענייא ןעכַאל
 סָאד !ענימ עטסנרע ןַא ןוא םינּפ םורפ ַא ןעכַאמ דער ענייז

 ןוא ןענייא טינ זנוא זיא ,דמ ער פ זנוא זיא ענעבענעגניירַא
 -ןצבָארַא טיײברַא ערעווש ַא זיא סע ןוא ,"גילייה , סע זיא םורָאד

 ."םעד רַאפ ארומ עגילייה , יד ךיז ןופ ןעפרַאו

 "טסנרע , יד גידנעביול רעדעיוו ךיוא ןעמ טרעה גָאט ןעניטנייה
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 -דנַאהרעּפ ןוא םינינע עגיטכיווכיוה ייב טייקטסנרע, יד --- "טייק
 טרָאס רעד טָא .וװ .זַא .א "טייקטסנרע עשטייד, יד ,"ןעגנול
 תענושמ יד גיד'בשוימ ןוא טלַא יוװ ןָא ךילטייד טנייצ טייקטסנרע
 -סנרע ןייק טינ טיג סע םירָאוו .ןרָאװעג זיא טייהנעסעזעב ןוא
 טקנוּפ ןעלַארטנעצ םוצ טמוק רע תעב רענ'ענושמ ַא יו ,ךַאז ערעט
 ןַאד רע טהעטשרעפ רעפייא ןעסיורג"וצ ןופ : תעגושמ ןייז ןופ
 .(רעזייה-םיעגושמ העז) טינ סַאּפש ןייק רהעמ

 .עיכרַארעיה יד .8

 ,םוטנעלָאגנָאמ רעזנוא ןענעוו גנוטכַארטעב עשירָאטסיח יד
 טימ טינ ךיא ביג ,ןעגנערבניירַא ָאד שידָאזיּפע ליוו ךיא עכלעוו
 -ונעגנָא ףיוא רָאנ וליפא רעדָא ,טייקכילדנירג ףיוא ךורּפשנַא ןייק
 זַא ,ךיז טכוד רימ ל?ייוו רַאפרעד טושּפ רָאנ ,טייקגיטכיר רענעמ
 ,ענידרעטייוו סָאד ןעכַאמ רעכילטייד טעוװ סע

 -טנעגייא טרעהעג גנוטלַאטשעג רהיא סָאװ ,עטכישעגטלעוו יד
 טנייש סע יו טָאה ,עסַאר רעשיזַאקװַאק רעד וצ ןעצנַאגניא ךיל
 םעד ןיא .סרעטלַא-טייצ עשיזַאקװַאק ייווצ טציא זיב טכַאמעגכרור

 -בָארַא ןוא ןעטײברַאסױרַא טפרַאדעג רימ ןעבָאה ייז ןופ ןעטשרע
 -ניטפאה רענענ ענעריובעגנייא רעזנוא ךיז ןופ ןעטײברַא
 -נָא מ יד ןעמוקעג זיא רעטלַאטייצ ןעטייוצ םעד ןא ;סייק
 סע רעכלעוו ןופ ,(םוטנעזעניכ סָאד טייקגיטפַאהנעלָאנ
 -:יטפאהרעגענ יד ..ףוס ַא ןרעוו טכַאמעג ןעקערש טימ ךיוא זומ
 -נעהבֶא ןופ טייצ יד ,םוטרעטלַא סָאד רָאפ טלעטש סטייק
 ןעהילפ סָאד יו ,סנעכייצ עסיועג ןופ) ןעכ ַאז ןופ טייקגיג
 ןעשיור םעד ןופ ,ץילב ןוא רענוד ןופ ,ןָאהט סינ ַא ןופ ,לעגיופ ןופ
 טיײקגיטפַאהנעלַאגנָאמ יד ;(.װ .זַא .א רעמיוב עגילייה ןופ
 יד ,ןעקנַאדעג ןופ טייקגיננעהבָא ןופ . טייצ יד רָאפ טלעטש
 יד ןעטלַאהעג ןרעו טפנוקוצ רעד רַאֿפ .טיצ עכילטסירוק
 ,ןעכַאז ןופ טלעוו רעד ןופ רעמיטנענייא רעד ןיב ךיא , :רעטרעוו
 ."טסייג ןופ טלעוו רעד ןופ רעמיטנעגייא רעד ןיב ךיא ןוא

 יהמחלמ יד רָאפ ןעמוק רעטלַאטייצ ןעטּפַאהרענעגנ םעד ןיא
 -ןופצ ןוא ןעטּפיגע ןופ טייקגיטכיוו יד ןוא סירטסָאסעז ןופ ןעגוצ
 יד ןרעהעג רעטלַאטיײצ ןעטפאהנעלָאגנָאמ םעד .ללכב אקירפא
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 .ןעסור יד וצ ףױרַא זינ ,ןעלָאגנָאמ ןוא ןענוה יד ןופ ןעגוצ-חהמחלמ

 ןהעטש טינ ןפוא םושכ ןָאק ךיא ןיימ ןופ הטרעוו רעד

 ךיא-טינ םעד ןופ טנעמיד רעטרַאה רעד יװ גנַאל ױזַא ,ךיוה

 רעד .זיײרּפ ןיא ךיוה גיטלַאװעג ױזַא טהעטש ("טלעוו יד, ,"טָאג,)

 םהיא לָאז ךיא ,ךילגניווצעב-טינ ןוא טרַאהדוצ ךֶאֹנ זיא ךיא-טינ

 ןענַאק ןעשנעמ יד ;ךיז ןיא ןעהיצניירַא ןוא ןערהעצרעפ ןענָאק

 ףיוא טייקגיטפעשעב רעכילנהעוועגרעסיוא טימ ןעכירקמורַא זיולב

 רעד טָא ףױא .ה .ד ,עסַאמ רעכילגעוועבנוא רעד טָא

 ןופ ,רעּפרעק ַא ףיוא ךעל'היח עשיטיזַארַאּפ יװ ,ץנַאטסבוס

 "כרוד םהיא ןענָאק ייז רעבָא ,גנורהַאנ ןעהיצ ייז ןעטּפַאז סעמעוו

 ,רעפיצעגמוא ןופ טייקגיטפעשעב יד זיא סע .ןערהעצרעפ טינ םעד

 טביילב .ש .ב .צ רעזעניכ יד ייב .ןעלָאגנָאמ ןופ טייקגיסיילפ יד

 ךַאז "עלעיצנַאטסבוס, רעדָא "עכילטנעזעוו , ןייק ,ןעטלַא םייב ץלַא

 רַאפרעד ; גנורעדנערעפ ַא ןופ טייקכילנעמ רעד רעטנוא טינ טנעיל

 סָאװ ,עגידנעטשעב סָאד ףיוא רעגידווערהיר ץֿכַא ייז ןעטייברַא

 .וװ .זַא .א "ןרעטלערוא, יד ןופ ,"עטלַא, סָאה ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט

 ןעשילָאגנַאמ רעזנוא ןיא גנורעדנערעפ עדעי זיא רעבירעד

 -עסעבסיוא רעדָא עשירָאטַאמרָאפער ַא ןעוועג זיולב רעטלַאטיײצ

 "כינרעפ ןוא עדנערהעצרעפ רעדָא עוויטקורטסעד ןייק טינ ,עדנער

 ערעזנוא עלַא .טבייל ב טקעיבָא רעד ,ץנַאטסבוס יד .עדנעט

 סָאד ןוא ןעבלימ ןופ טייקגיטעהט יד ןעוועג רָאנ ןענייז ןעננוהימעב

 רעכילנעוועבנוא רעד ףיוא ןעצנוק-רעלגנָאשז ,היילפ ןופ ןעגנירּפש

 "רעה רעד רעטנוא טײברַא-ןעפַאלקש ,וויטקעיבא םעד ןופ קירטש

 רעזעניב יד ."עניבייא ,, רעדָא עכילרעדנערעפנוא סָאד ןופ טפאש

 ןענייז ייז לייו ,קלָאפ עטסוויטיזַאּפ סָאד סיוועג ןענייז

 סָאד רעבָא ;ןעלעגער ןוא ןעטפירשרָאפ ןיא ןעבָארגרעפ ןעצנַאגניא

 סָאד ןופ ןעכַארקעגסױרַא טינ ךיוא זיא רעטלַאטיױצ עכילטסירק

 רעד ןופ ,"טייהיירפ רעטצינערנעב , רעד ןופ .ח .ד ,עוויטיזָאּפ

 -ענרצפ רעד ףיוא ."ןעצינערג עסיוועג בלַאהרעניא, טייהיירפ

 םייקגיטעהט עגיזָאד יד טנעידרעפ גנודליב ןופ עפוטש רעטסנעטירש

 ןעטײברַא סָאה .ה .ד ,"עכיפטפַאשנעסיו ו/ ןעמָאנ םעד

 -ַא פ י ה ףיוא ,ןערהיר טינ טרָא ןופ ןָאק ןעמ עבלעוו ,תורעשה ףיוא

 - .ןרעװ ןעפרָאװעגמוא טינ ןענָאק סָאװ ,ןעזעט

 טזייוועב םרָאפ רעטסכילדנעטשרעפנוא ןוא רעטשרע רהיא ןיא
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 יד טױל ףךיז ןערהיפ .טייהנעוועג סלַא לַארָאמ יד ךיז
 ןייז ןַאד טסייה ,דנַאל םענענייא םעד ןופ םינהנמ ןוא ןעטיז
 -טינ ,ערעטיול ַא ,גנורהיפפיוא עשילַארָאמ ענייר ַא ..שילַארָאמ

 "טושּפ ן'םיוא טריציטקַארּפ רעבירעד טרעוו לַארָאמ) עטשלעפעג
 ןוא םינהנמ עטלַא יד ייב טביילב ןעס :ַאניכ ןיא ןפוא ןעטס

 התימ בייח זיא סָאוװ ןעכערברעפ ַא יו טסַאה ןעמ ןוא ,ןעטיז
 רהיפנייא רעיינ רעד ןעד .רהיפנייא םעיינ ןעדעווטעי

 ,עטלַא סָאד ןפ ,טייהנעוו עג רעד ןופ דנייפ-טיוט רעד זיא
 קפס ןייק רָאג ן'תמא רעד ןיא זיא ס} .עטנענַאמרעּפ סָאד ןופ
 רעד ןעגעקטנַא שנעמ רעד ךיז טרעכיזרעפ טייהנעוועג ךרוד זַא ,טינ
 ףיוא ךיז טיוב ןוא ,טלעוו רעד ןופ ,ןעכַאז יד ןופ טייקכילגנירדוצ
 טלהיפ ןוא זיוה-וצ רע זיא ןיילַא רהיא ןיא סָאװ ,טלעוו ענעגייא ןַא
 'טָאה לעמיה רעד .לעמיה ַא ףיוא ךיז טיוב רע .ה .ד ,שימייה ךיז
 םעד זיא רע סָאװ ,םעד ץױחַא טינ ןיז רעדנַא ןייק תמאב ךָאד

 טמיטשעב ךַאז עדמערפ ןייק ואוו ,םייה עכילטנעגייא ס'נעשנעמ

 רעד ןופ סולפנייא ןייק ואוו ,טינ םהיא טשרעהעב ןוא טינ םחיא

 ןופ תלוסּפ יד ואוו ,ץרוק ;טינ ןיילַא םהיא טעדמערפרעפ דרע

 ףמַאק םעד ֹוצ ףוס ַא זיא סע ןוא ,ןעפרָאװעגבָארַא זיא דרע רעד

 טינ םהיא טרעוו ,סע טסייה ,ךַאז ןייק ואוו ,טלעוו רעד ןעגעקטנַא

 -נונַאזט נע עלַא ןופ ףוס רעד זיא לעמיה רעד .טנַאזטנע

 ךיז טנָאז ןטרָאד .סונענ רעיירפ רעד זיא רע ,ןעג

 םהיא זיא ךָאז ןייק לייוו ,בָא טינ ךַאז ןייק ןיא שנעמ רעד רהעמ

 ַא רעבָא זיא טייהנעוועג יד .ךילדנייפ ןוא דמערפ רהעמ טינ ןיוש

 טיירפעב ןוא זיול ןעשנעמ םעד טכַאמ עכלעוו ,"רוטַאנ עטייווצ,

 -בכרוד ,טייקכילריטַאנ רעכילגנירּפשרוא ןוא רעטשרע ןייז ןופ םהיא

 .טייקנילעפוצ עדעי רהיא ןעגעקטנַא םהיא טרעכיז יז סָאװ םעד

 רַאפ טגרָאזעג טָאה רעזעניכ יד ןופ טייהנעוועג עטעדליבעגסיוא יד

 סע סָאװ ;"ןהעזענסיוארָאפ , ץלַא רַאפ טָאה ןוא ןעלַאפרַאפ עלא
 ךיז ףרַאד רע יװ לָאמעלַא סייוו דעזעניכ רעד ,ןעמוקרָאפ טינ לָאז

 רהיפפיוא ןייז ןעמיטשעב וצ ניטיונ טינ טָאה ןוא ,ןעטלַאהרעּפ

 "סיוארָאפ-טינ ןייק : סע ןרעדָאפ ןעדנעטשמוא יד ןעוו טפלָאמַאד

 ןייז ןופ לעמיה םעד ןופ בָארַא טינ םהיא טפרַאװ לַאפ רענעהעזענ

 רעזעניכ רעטבעלעגנייא ןוא רעטנהעוועגנייא-שילַארָאמ רעֶד .הור
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 יטנַא ךיז טלַאהרעפ רע :טרעדורוצ ןוא טשַאררעביא טינ טרעוו

 ,הטימעג רעדָא הטומ ןעכיילנ ַא טימ .ה .ד ,גיטליגביילג ץְלַא ןענעק

 ענייז ןופ טכיזרַאפ רעד ךרוד טצישענ זיא סָאװ ,הטימעג ןייז לייוו

 -שנעמ יד .טכיוװעגכיילג יד םינ טרילרעפ ,םינהנמ עלענָאיצידַארט

 רעטייל רעד ןופ ּפערט ןעטשרע ן'פיוא ףױרַא טנייטש רעכירעד טייה

 יז דלַאביװ ןוא ,טייהנעוועג ךרוד רוטלוק ןוא עיצַאזיליוויצ ןופ

 יז טרעטעלקרעד ,רוטלוק רעד וצ גידנרעטעלקפיורַא זַא ,טפיירגעב

 רעטייווצ רעד ןופ רעדָא רוטלוק ןופ ךייר םעד ,לעמיה םוצ ךיילנוצ

 ּפערט ןעטשרע םעד ףיוא ףױרַא ךילקריוו יז טגייטש ןַאד ,רוטַאנ

 .רעטייל-לעמיה --- םעד ןופ

 ץנעטסיזקע יד טלעטשעגטסעפ טָאה םוטנעלָאגנָאמ סָאד ביוא

 ַא ,רעטסיינ ןופ טלעוװ ַא ןעפַאשעג טָאה .,סנעזעוו עניטסיינ ןופ

 טלעגנַארעג ךיז ןערהָאי רעדנעזיוט רעזַאקװַאק יד ןעבָאה ,לעמיה

 .דנורג רעייז ןהעגרעד וצ ידכ ,סנעזעוו עניטסייג עגיזָאד יד טימ

 ןעשילָאגנָאמ םעד ףיוא טיובעג ץוחַא ,ןָאטענ ייז ןעבָאה ןעד סָאװ

 ; טפול רעד ןיא רָאנ ,דמַאז ףיוא טיובעג טינ ןעבָאה ייז ?דנורג

 םעד טמערוטשעג ,םזילָאגנָאמ םעד טימ טלעגנַארעג ךיז ןעבָאה ייז

 -רעפ ךילדנע ייז ןעלעוו ןעוו ."ןַאיהט , םעד ,לעמיה ןעשילָאננָאמ

 ןרעו ךילדנע ייז ןעלעו ןעו ?לעמיה ןעניזָאד םעד ןעטכינ

 :עװ ?ןעניפעג ןיילַא ךיז וא רעזַאקווַאק עכילקריונ

 רעד ןיא טניימ עכלעוו ,"עלעעז רעד טייקכילברעטשנוא , יד טעו

 יז סָאװ טימרעד ,רהעמ ץלַא ךיז טניטסעפעב יז זַא ,טייצ רעטצעל

 ןעו -- ,"טסייג ןופ טייקכילברעטשנוא}, סלַא רָאפ ךיז טלעטש

 טייקכילברעטש יד ףיוא ןעטייבמוא ךיז ךילדנע יז טעוװו

 ?טסיינ ןופ

 -נָאמ רעד ןופ ףמַאק ןעניסיילפ םעד ךרוד ןעבָאה ןעשנעמ יד

 ןופ עדנעמַאטשבָא יד תעב ,לעמיה ַא טיובעגפיוא עסַאר רעשילָאנ

 יָאננָאמ רעייז ןיא ןעבָאה ייז ןמז ?כ --- עסַאר רעשיזַאקװַאק רעד

 -ונעג ךיז ןעבָאה --- לעמיה ן'טימ ןָאהט וצ ךָאנ רעטקַארַאכ ןעשיל

 ןעמערוטש וצ עבַאנפיוא יד ,עבַאנּפיוא רעטצעזעגנעגעג רעד רַאפ ןעמ

 -ל עמ יה יד ןעמונעגנָא ןעבָאה ייז : םינהנמ ןופ ?עמיה םענעי

 ישנעמ עלַא ןעכָארװצרעטנוא .טייקניטעהט עדנעמרוטש

 ןוא עיינ ןעפַאש וצ ץַאלּפ ןעטמיורעגנָא םעד ףיוא ידכ ,תונקת עכיל

 ףיוא ןערהיפוצנייא ידכ ,םיגהנמ עלַא ןעכַאמ וצ בורח ; ערעסענ



 17 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 םעד ףיוא -- .וו .זַא .א ,םיגהנמ ערעסעב ןוא עיינ ץלַא טרָא רעייז

 ןוא רָאלק ןיוש רעבא יז זיא .טייברא רעייז טקנערשעב ךיז טָאה
 רחיא יז טכיירגרעד ןוא ,ןייז וצ טכַארט יז סָאװ ,סָאד ךילקריוו
 יז ןיא ,"סערעסעב, ןעפַאש םעד טָא ןיא ,ןיינ = ?לעיצ ןעטצעל
 ,לעמיה םעד טמערוטש יִז .םוטנעלָאגנָאמ םעד טימ טקעטשעגנַא
 עטלַא ןַא רעדינַא טפרַאװ יז ,לעמיה ַא ןעכַאמ וצ רעדעיוו ידכ רָאנ
 -ע ב רע פ -- יז ,טכַאמ עיינ ַא ןערימיטיגעל וצ ידכ רָאנ ,טכַאמ
 רע טפָא יו ,טקנופלעיצ ףעד זיא ןעגעוטסעדנופ .רָאנ טרעס

 -קריוו יד ,בורּפ ןעיינ ןעדעי ייב גיוא ן'סיוא ןעדניוושרעפ טינ לָאז
 םינהנמ יד ,לעמיה םעד ןופ גנורעטשרעצ עגידנעטשלָאפ ןוא עכיל
 ןָאק סָאװ ,ןעשנעמ םעד ןופ גנורעטשרעצ יד ,ץרוק -- .וו .זַא .א
 רעד ןופ גנורעטשרעצ יד ,טלעוװו רעד ןענעקטנַא ןעצישעב רָאנ ךיז

 .ןעשנעמ םעד ןפ טייק כילרעניא רעדָא גנורילָאזיא

 -ילָאזיא וצ שנעמ רעד ךיז טכוז רוטלוק רעד ןופ ?עמיה םעד ךרוד
 טא רעבָא .טכַאמ עכילדנייפ רהיא ןעכערב וצ ,טלעוו רעד ןופ ןער
 רעד ןוא ,ןרעוו ןעכָארבעג ךיוא ןומ לעמיה ןופ גנורילָאזיא יד

 יד ,ןברוח-לעמיה --- רעד זיא ןעמרוטש-לעמיה םעד ןופ ףוס ר'תמא
 -רָאפ ער ןוא ןערע סעברעפ סָאד .לעמיה ןופ גנוטכינרעפ
 "ברוד לייוו ,רעיזאקוואק םעד ןופ םזילָאגנָאמ רעד זיא ןערימ
 ,ןעוועג רעהירפ ןיש זיא סע סָאװ ,ףיוא רעדעיװ רע טלעטש םעד
 טגָארט רֶע .לעמיה ַא ,טייהניײמעגלַא ןַא ,טפירשרָאפ ַא : ךילמענ
 ךילגעט רע טיוב ךָאד ןוא ,לעמיה םוצ האנש עגיבייא ןַא ןעצרַאה ןיא
 טקירדוצ ,?עמיה ַא ףיוא לעמיה ַא גידנעמערוטנָא .ןעלמיה עיינ
 ןעדיא יד ןופ לעמיח רעד :ןרעדנַא םעד ךרוד םענייא רָאנ רע
 פעמיה רעכילטסירק רעד ,ןעכירג יד ןופ לעמיה םעד טרעטשרעצ
 -ָאטַאק םעד רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד ,ןעשידיא םעד טרעטשרעצ
 -נעמ עדנעמרוטשילעמיה יד ןעוו -- .וװ .זַא .א ,ןעשיל
 -ןעלָאגנָאמ רעייז רעטנורַא ןעפרַאװ טולב ןעשיזַאקװַאק ןופ ןעש
 יד רעטנוא ןעבָארגעב ןעשנעמ-הטימעג םעד ייז ןעלעוו ןַאד ,טיוה
 -נעמ ןעטרילָאזיא םעד ,טלעוו-הטימעג רעכילקערש רעד ןופ תוברוח
 ןעשנעמ ןעטלעמיהרעפ םעד ,טלעוו רעטרילָאזיא ןייז רעטנוא ןעש
 ןופ ךייר סָאד ןיא לעמיח רעד ןוא .לעמיה ןייז רעטנוא
 .טסייגנ ןופ טייהיירפ רעד ןופ ךייר סָאד ,רעט סייג

 ,רעטסנעּפשעג ןוא רעטסייג ןופ ךייר סָאד ,ףייר-לעמיה סָאד
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 דָאליִפ רעוויטַאלוקעּפס רעד ןיא טרָא ןעגיטכיר ןייז ןענופעג טָאה

 ןעפירגעב ,ןעקנַארעג ןופ ךייר סָאד ןעסייהעג סע טָאה ָאד .עיפָאס

 ,ןעעריא ןוא ןעקנַארעג ןופ טצעזעב זיא ?לעמיה רעד : ןעעדיא ןוא

 "קריוו ע'תמא יד ןַאד זיא "רעטסייג ןופ ךייר, עניזָאד סָאד ןוא

 .טייקביל

 -נָאמ ןיא טסיינ ן'רַאפ טייהיירפ ןעברעוורע ןעלעוו וצ

 "הטימעג ,טייהיירפ עשילָאגנָאמ זיא טייהיירפ-טסייג ;םזילָאנ

 יו .זַא .א ,טייהיירפ עכילטיז ,עשילַארָאמ ,טייהיירפ

 ,ןיז םעד ןיא טייקכילטיז טרָאװ סָאד ךילנהעוועג טמהענ ןעמ

 -גירנעטשטסבלעז סָאװ גנוטיידעב עגיבלעזיד טַאהעג טלָאװ סע יו

 ןיא טינ רעבָא טגעיל ןיז רעד טָא .גנומיטשעבטסבלעז ןוא טייק

 רַאפ ןעזיװעגסױרַא רעכיז ךיז טָאה רעזַאקװַאק רעד ןוא ,טרָאװ םעד

 רעד .טייקכילטיז רעשילָאגנַאמ ןייז ץָא ר ט גידנעטשטסבלעז

 עקרַאטש יד ןעבילבעג זיא לַארָאמ יד רעדָא ?עמיה רעשילָאגנָאמ

 גנוטסעפ עגיזָאה יד טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד רָאנ ןוא ,גנוטסעפ

 -עגסױרַא רעזַאקװַאק רעד ךיז טָאה ,טמערוטשעג רעהפיוא ןַא ןהָא

 טַאהעג טינ רָאג לַארָאמ רעד טימ טלָאװ רע ןעוו .שילַארָאמ ןעזיוו

 -עבנוא ןייז ןענופעג טינ רהיא ןיא טלָאװ רע ןעוו ,ןָאהט וצ סָאװ

 -פיוא לַארָאמ וצ תוכייש יד טלָאװ ,אנוש ןעגידנעטש ןעכילגניווצ

 .טרעהעגפיוא לַארָאמ יד טלָאװ ןכב ןוא ,ןעריטסיזקע וצ טרעהעג

 ןיא ,עשילַארָאמ ַא זיא טייקגידנעטשטסבלעז ןייז סָאוװו ,ָאזלַא ,סָאד

 ןיא זַא ,ןעכייצ ַא זיא ,רהיא ןיא עשילָאגנָאמ סָאד עקַאט טַארוקַא

 ךיז וצ ןעמוקעג טינ רע זיא טייקגידנעטשטסבלעז רעגיזָאד רעד

 טימ ןעצנַאגניא טמיטש "טייקגיטעהטטסבלעז עלַארָאמ , יד .,ןילַא

 רעד טימ ,"עיפָאסָאליפ רעשיסקָאדָאטרָא ןוא רעזעיגילער , רעד

 ,"טַאַאטש ןעבילטסירק, םעד טימ "עיכרַאנָאמ רעלענָאיצוטיטסנַאק,

 "קנערשעב ,, רעד טימ ,"ןעצינערג עסיוועג ןיא טייהיירפ , רעד טימ

 ןייא ןיא ןעקירדוצסיוא סָאד ידכ רעדָא ,"טייהיירפ-עסערּפ רעט

 ַא וצ ןעדנובעגוצ זיא סָאװ ,דלעה ַא וצ ןעכילנעג זיא סע --- דֹליֵב

 .טעב-ןעקנַארק
 םעד ןעוועג רבוג ךילקריוו שנעמ רעד טָאה טסלָאמַאד טשרע

 -רעפ וצ טפַארק יד טציזעב רע ןעוו ,תוחור ענייז ןוא םזינַאמַאש

 ןעביולג םעד ךיוא רָאנ ,תוחור ןיא ןעביולג םעד רָאנ טינ ןעפרַאװ
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 -טסיינ םעד ךיוא רָאנ ,ןעביולגירעטסיינ םעד רָאנ טינ ,טסייג ןיא

 .ןעביולג

 סָאד רעשמ רהעמ טינ זיא חור ַא ןיא טביולג סָאװ רעד

 טביולג סָאװ רעד רעדייא ,"טלעוו רערעכעה ַא ןופ ןעגנירדניירַא
 ןַא טלעוו רעכילניז רעד רעטניה ןעכוז עדייב ןוא ,טסייג םעד ןיא

 ןוא טלעװ רעדנַאנַא ןעּפַאש ייז ,ץרוק ;עכילניזרעביא

 ןופ טקודָארּפ רעד ,טלעוו ערעדנַא עגיזָאד יִד .רהיא ןיא ןעביולג

 ןעסַאפ םישוח ערעייז ןעד :טלעוװ עניטסייג ַא זיא ,טסייג רעייז

 רָאנ ,טלעוו רעכילניזנוא ,רערעדנַאנַא ןופ טינ ןעסייוו ןוא םוא טינ

 ןיא ןעביולג ןעשילָאגנָאמ םעד טָא ןופ .ןיירעד טבעל טסייג רעײז

 ןהענרעד וצ רעווש טינ זיא סנעזעוו עגיטסייג ןופ ץנעטסיזקע רעד

 -נענייא ןייז ךיוא זיא טסייג ס'נעשנעמ םעד זַא ,טקנוּפ םעד וצ

 םעד ףיוא ,ןיילַא סָאד ףיוא רָאנ זַא ווא ,ןעזעוו סעכילט

 עצנַאג יד ןרעוו טגעלעגקעװַא ףרַאד "המשנ ןייז ןופ ןייזליואוו,

 רעד ,טסייג ן'פיוא גנוקריוו יד טרעכיזעג טרעוו טימרעד  .גרָאז

 ,"סולפנייא רעשילַארָאפ , רענעפורעגנױזַא

 ענעמָאקלָאפ יד זיא םזילָאגנָאמ רעד זַא ,ןופרעד רָאלק זיא סע

 "ניזנוא רָאפ טלעטש רע זַא ,טייקכילניז רעד ןופ טייקגיזָאלטכער

 ןופ ןייזטסואוועב סָאד ןוא דניז יד זַא ןוא ,רוטַאנ-נוא ןוא טייקביל
 ןערהָאי רעדנעזיוט רַאפ גָאלּפ עשילָאגנָאמ רעזנוא ןעוועג ןענייז דניז

 .גנַאל

 וצ ןעכַאמ ןוא ןעזיילפיוא טסייג םעד ךיוא רעבָא טעװ רעוֶו

 ןַא ,טסייג םעד ךרוד ןעזייוועב טעוװ סָאוװ רעניבלעזרעד ?טשינ
 ןייֵלַא רעד ,ךילננעגרעפ ןוא ךילדנע ,גיטשינ ןיא רוטַאנ יד

 .טייקגיטשינ רעגיבלעזרעד וצ ןעצעזרעטנורַא טסייג םעד ךיוא ןָאק
 טפַאש ןוא טגיטלעוװעג סָאװ ,ךייא ןופ רערעדעי ;סָאד ןָאק ךיא

 ןייא טימ ,ןָאק סָאד ; סָאד ןָאק "ךיא , רעטצינערנעביטינ ַא וו

 .ט סי ַא ג ע --- רעד ,טרָאװ

 -טכַאמ ןעדעי ןעמ טרילרעפ עגילייה סָאד ןופ טכיזעגנָא ןיא

 םעד ןענעקטנַא ךיז טלַאהרעּפ ןעמ ; הטומ ןעצנַאג םעד ןוא ?היפענ

 זיא ךָאד ןוא .(גיד'תוינע) גניטומעד ןוא גיטכעמנהָא

 סע ףור ךיא סָאװ םעדכרוד רָאנ ,ךיז ךרוד נילייה טינ ךַאז ןייק
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 ,ץרוק ,עינק יד ןעניוב ןיימ ,לייטרוא ןיימ ,ךורּפש ןיימ ךרוד ,גילייה
 .ןעסיוועג --- ןיימ ךרוד

 טנעהַאנ טינ רָאט טסיָאגע רעד סָאװ וצ ,ץלַא זיא נילייה

 ןייז בלַאהרעסיוא זיא סָאװ ,ןערהירנָא טינ רָאט רע סָאװ ,ןעמוקוצ

 ,טרָאװ ןייא טימ ,גילייה .םהיא רעביא זיא סָאװ .ה .ד ,טכַאמ

 זיא סָאד, :רעטרעװ יד ןעד ,ךַאזי-ןעסיוועג עדעי זיא
 ךיא טלַאה סָאד , :טַארוקַא טניימ ,"ןעסיוועג ןופ ךַאז ַא רימ רַאפ

 ."גילייה
 ןייק טינ טריטסיזקע ,תויח רַאפ יו ,רעדניק עניילק רַאַפ

 זומ ,גנולעטשרָאפ ַאזַא רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ?ייוו ,סעגילייה

 לָאז ןעמ ןַא ,דנַאטשרעּפ וצ ןעמוקעג ןעבָאה טייוו ױזַא ןיוש ןעמ

 טניטכערעב ,טכעלש ןוא טוג , ןעשיווצ םיקוליח ןעכַאמ ןענָאק ןיוש

 ןעקנעד ןופ דַארג ַאזַא ייב רָאנ ;  .וװ .זַא .א "טניטכערעב:טינ ןוא
 טקנוּפדנַאטש רעכילטנעגייא רעד --- טייקגידנעטשרעפ ןופ רעדָא

 -םױרַא טכר ַא פ עכילריטַאנ יד טָאטשנַא ןָאק --- ןָאיגילער ןופ

 טכַארבעגסױרַא טרעוו סָאװ ,יד .ה .ד) עכילריטַאננוא יד ןעמוק

 ."קערש ענילייה, יד ,טכרָא פרה ע (ןעקנעד ן'כרוד טשרע

 ןופ ןעסיורד זיא סָאװ ,סעּפע טלַאה ןעמ סָאװ ,ךיז טמהענ ןופרעד

 ,וו .זַא .א רעסעב ,רעטניטכערעכ ,רעסערג ,רעגיטכעמ רַאפ ,ךיז
 סָאװ טינ ,ןעדמערפ ַא ןופ טכַאמ יד טנעקרעדנָא ןעמ סָאװ .ה ,ד

 ,סע טנעקרעדנָא ןעמ סָאװ ךילקירדסיוא רָאנ ,זיולב סע טלהיפ ןעמ

 טזָאל ןעמ ,רעביא ךיז טינ ןעמ ,ךָאנ טינ ןעמ ,וצ סע טזָאל ןעמ .ה .ד

 -נוא ,טייקנעפרָאװרעטנוא ,תווינע ,טייקנעבעגרעביא) ןעדניב ךיז
 -ןעטסנעּפשעג עצנַאנ יד ט'חור ָאד .(.וו .זַא .א טייקגינעטרעט

 | ."ןעדנעגוט עכילטסירק , יד ןופ הנחמ

 תארי ַא טלהיפ ןוא טקעּפסער טָאה רהיא סָאװ רַאפ ,ץלַא

 טנָאז רהיא ;סעגילייה סעּפע ןופ ןעמָאנ םעד טנעידרעפ ,דובכה

 -וצנֶא סָאד "קערש ןעגילייה , ַא טלהיפעג טלָאװ רהיא ,ןיילַא עקַאט

 -נוא סָאה וצ וליפא ריִלָאק ןעבלעזמעד וצ-טיג רהיא ןוא .ןערהיר

 -ןצנָא ךיז ךייא טליורג סע .(.וװ .זַא .א ןעכערברעפ ,הילת) עגילייה

 .ה .ד ,סעכילמייהנוא סעּפע םעד ןיא טגעיל סע .םעד ןָא ןערהיר
 .סענעגנייא-טינ רעדָא שימייה טינ זיא סָאװ סעּפע

 ,נילייה סָאװ-סעּפע ןעוועג טינ טלָאװ ןעשנעמ ן'רַאפ ןעוו,

 ןוא ןעליווהטומ ןייז רָאפ ןעּפָא ןעוועג רעיוט ןוא ריהט ךָאד טלָאװ
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 ,גנַאפנָא םעד טכַאמ טנרָאפ "! טייקכילנעזרעּפ רעטמיוצעגנייא-טינ

 :ןעשנעמ ןעטסעדליוו םעד רַאפ ךילקערש ןעכַאמ ךיז ןָאק ןעמ ןוא

 רעד ןיא רעבָא .הּפצוח ןייז ןענעקטנַא רעירַאב ןייא ןיוש סע טסייה
 ,םעד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז ךוזרעפ רעד רעמיא ךָאנ טביילב טכרָאפ
 לעציּפש א ,נתורטעב ,תואמר ךרוד ,ארומ טָאה ןעמ ןעמעוו רַאפ

 .שרעדנַא ץנַאג סע זיא ןעגעגַאד טכרָאפרהע רעד ןיא .וװ .זַא .א
 סע טרהע ןעמ רָאנ ,םעד רַאפ טכרָאפ ןעמ סָאװ רָאנ טינ זיא ָאד
 ןא ןרָאװעג ָאד ןיא ארומ טָאה ןעמ סָאװ רַאפ ךַאז יד :ךיוא

 -קירוצ רהעמ טינ ךימ ןָאק ךיא רעכלעוו ןופ ,טכַאמ עכילרעניא

 ןָאטעגוצ ןיב ךיא ,ןעגנַאפעג םעד ןופ ןיב ךיא ,סע רהע ךיא ; ןעהיצ
 ,בֶא סע בינ ךיא סָאוװ דובכ םעד ךרוד : םעד וצ רעהעג ןוא םעד וצ
 טינ רָאג וליפא ריבורּפ ןוא טכַאמ ןייז ןיא נידנעטשלָאפ ךיא ןיב

 רעצנַאנ רעד טימ םעד ןָא ךיא גנעה טציא .ןעיירפעב וצ ךיז

 סָאװ רַאפ ,ךַאז יד ןוא ךיא .ב יו? 1 ףךיא ,ןעביולנ ןופ טפַארק

 -קעּפסער יד רָאנ ,בעל ךיא טינ, : סנייא ןענייז ,ארומ בָאה ךיא
 *! ךימ ןיא טבעל ךַאז עטריט

 ;רנע ןייק ֹוצ וצ םינ טזָאל ,עכילדנענוא סָאד ,טסייג רעד ?ייוו
 ן'רַאפ ארוס טָאה רע :ךילרעדנערעפנוא רעבירעד רע יא
 ןייז ,ןעזָאלבֶא טינ ל'סוזעי ןעבעיל ןייז ןָאק רע ,ןעבראטש
 העד ןופ טייקסיורג יד ןענעקרעד טינ רהעמ ןָאק ניוא טעדנעלבעג

 ןעניטשעג זיא סָאװ ,ארומ ןופ דנַאטשנעגענ רעד ; טייקכילדנע

 -רהע יד ;ןרעװ טרהירעגנָא רהעמ טינ רָאט ,גנורהערעפ וצ זיב
 מרעטענרעפ טרעו טקעּפסער רעד ,טניבייארעפ טרעוו טכרָאפ
 ַא רָאנ ,רעדנעפַאש ַא רהעמ טינ ןיוש רעטציא זיא שנעמ רעד
 ןיא רע .ה .ד ,(.װ .זַא .א טשרָאפ ,ןעסיוו טציזעב) רענרע?
 -עיטרעפ ךיז ,ד נא טשנעגנ עג ןעטסעפ ַא טימ טניטפעשעב
 תוכייש יד .ןיילַא ךיז וצ רהעקקירוצ ַא ןהֶא ,םהיא ןיא נידנעפ
 -רעד ןופ ,ןעסיוו ןופ תוכייש ַא זיא דנַאטשנעגעג ןעניזָאד םעד וצ
 ןופ) גנוזיילפיוא ןַא ןופ טינ ,.וז .זַא .א ןעדנירגעב ןוא ןעוועטנורג
 ןיא סָאד ,"זעיגילער ןייז זומ שנעמ רעד, .(.וװ .זַא .א ןעפַאשבָא
 רעד טימ רָאנ ךיז ןעמ טגיטפעשעב רעבירעד ; ךַאז ענעמונעגנָא ןַא
 רעניטכיר רעד זיא סָאװ ,ןעכיירגרעד וצ סָאד ױזַא יו ,הלאש

 ,סע זיא שרעדנַא ץנַאג .וװ .זַא .א ,טעטיזעינילער רעד ןופ ןיז

 יז טהיצ ןעמ ןוא ענַארפ ןיא אפונ עמָאיסקַא יד טלעטש ןעמ ןעוו
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 .ןהענ דנורג"וצ םעדכרוד וליפא געמ יז ןעוו ,לעפייווצ ַא ןיא ןיירַא

 שילַארָאמ : גנולעטשרָאפ ענילייה ַאזַא טָא ךיוא זיא לַארָאמ יד ---

 םעד ,ןייז ֹוצ סָאד יװ ןעניפעגסיוא רָאנ ףרַאד ןעמ ,ןייז ןעמ זומ
 ןיא ןעלעטש אפוג לַארָאמ יד טינ טגָאװ ןעמ .געוװו ןעגיטכיר

 ןעבַאהרע טביילב יז :עיזוליא ןַא ןיילַא טינ זיא יז יצ ,ענַארפ

 טהעג ױזַא ןוא .ךילרעדנערעפ טינ זיא יז ,ןעלפייווצ עלַא רעביא

 םעד ןופ ,עפוטש א ךָאנ עפוטש ַא ,ןעגילייה םעד טימס רעטייוו סע

 ."םישדק ישדק, םעד וצ זיב "שדק,

 ,ןעסַאלק ייווצ ןיא טלייטעגנייא לָאמטּפָא ןרעוו ןעשנעמ יד

 ,עטשרע יד .עטעדליבעגנוא ןוא עטעדליבענ ןיא
 םעד ןעגָארט וצ ןעוועג הטרעוו ןענייז ייז לעיפיוו ךרע םעד ןיא

 טימ ,ןעקנַאדעג טימ טגיטפעשעב ךיז ןעבָאה ,עטעדליבעג ןעמָאנ

 רעכילטסירק-ךָאנ רעד ןיא) ןעוועג ןענייז ייז ?ייוו ןוא ,טסייג םעד

 ,רעשרעה יד (קנַאדעג רעד טַארוקַא זיא ּפיצנירּפ רהיא סָאװ ,טייצ

 -נַאדעג יד רַאפ טקעּפסער ןעגינעטרעטנוא ןַא טרעדָאפעג ייז ןעכָאה

 ,רעזייק ,טַאַאטש .ןרָאװעגנ טנעקרעדנָא ייז ןופ ןענייז סָאװ ,ןעק

 ןעקנַאדעג עכלעזַא ןענייז .וװ .זַא .א גנונדרָא ,לַארָאמ ,טָאנ ,ךריק
 ַא .טסייג םעד רַאפ רָאנ ןעריטסיזקע עכלעוו ,רעטסייג רעדָא

 ןעכַאז עלַא יד טָא ןענעוו ךיז טרעמיק ,רעיט ַא ,יח ?עב רע'טושּפ

 ךילקריוו ןענייז עטעדליבעגנוא יד רעבָא .דניק ַא יו גינעוו ױזַא

 ענייז רַאֿפ רָאנ טנרָאז סָאװ רעד ןוא ,רעדניק יו רהעמ טשינ
 ױזַא ;רעטסייג ענעי וצ גיטלינכיילג זיא ,ןעשינעפרעדעב-סנעבעל

 רעטנוא רעטנורַא רע טלַאּפ ,ייז ןעגעקטנַא ךַאװש זיא רע רעבָא יו

 סָאד טָא .ןעקנאדעג -- ןופ טשרעהעב סרעוו ןוא טכַאמ רעייז

 .עיכרַארעיה רעד ןופ ןיז רעד זיא

 ,טפאשדעהיןעקנאדעג זיא עיכרארעיה
 !טסייג ןופ טּפַאשרעה

 -רעטנוא ,גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב רימ ןענייז שיכרַארעיה

 ןעקנַאדעג .ןעקנַאדעג ףיוא ךיז ןעציטש עכלעוו ,יד ןופ טקירד

 .עגילייה סָאד ןענייז

 ,ערעדנַא יד ןָא ענייא עדייב ןָא ךיז ןעסיוטש רעבָא נידנעטש
 ןוא ; טרהעקרעפ ןוא ,ןעטעדליבעגנוא םעד ןָא רעטעדליבעג רעד

 רָאנ ,ןעשנעמ יילרעייווצ ןופ סױטשנעמַאזוצ ַא זיולב טינ זיא סָאד
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 רעטעדליבעג ןייק םיִרָאו .ןעשנעמ ןעניבלעזמעדדןוא-ןייא ןיא
 ןופ ךיוא סונעג ַא ןעניפעג טינ לָאז רע זַא ,טעדליבעג ױזַא טינ זיא
 -ליבעגנוא ןייק ןוא ; טעדליבעגנוא ןייז ןיז םעד ןיא ןוא ,ןעכַאז
 טהעז ן'לעגעה ייב .ןעקנַאדעג ןהֶא ןעצנַאגניא טינ זיא רעטעד
 רעד ולופא שינעקנעב ַא רַאפ סָאװ ,סױרַא רָאלק ךילדנע סע ןעמ
 רע לעקע ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,ןע כ ַאז ךָאנ טָאה רעטסטעדליבעג
 יד ןומ ךָאנ םהיא ךָאנ .'עירָאעט רעטסוּפ, רעדעי וצ טלהיפ
 םעד וצ ןעסַאּפ ןעצנַאגניא רָאג ,ןעכַאז ןופ טלעוו יד ,טייקכילקריוו
 סָאד .םעטילַאער ַא ןהֶא ןייז טינ ףרַאד ףירגעב ןייק ןוא ,קנַאדעג
 -קעיבָא טסכעה סָאד ןעמָאנ םעד טפַאשרעפ םעטסיס ס'לענעה טָאה
 טרעייפעג "ךַאז , ןוא "קנַאדעג, ןעטלָאוװ םהיא ןיא יו ױזַא ,עוויס
 עטסקרַאטש יד ןעוועג ךאפנייא זיא סָאד רעבָא .ננוגינייארעפ רעייז
 -ןייֵלַא ןוא עיטָאּפסעד עטסכעה ןייז ,ןעקנעד ןופ טײקמַאזטלַאװעג
 ףמואירט רעד םהיא טימ ןוא טסייג ןופ ףמואירט רעד ,טפַאשרעה
 יד ןָאק ,סָאד יו סערעכעה סעּפע .עיפָאסָאליפ רעד ןופ
 זיא סעטסכעה רהיא םירָאװ ,ןעטסייל טינ רחעמ ןיוש עיפאפַאליפ
 ןופ טײקגיטבעמלַא יד ,טסייג ופ טייקגיטלעוועגלַא יד
 * טסייג

 ןעמונעגנייר ַא סעּפע ךיז ןעבָאה ןעשנעמ עכילטסייג יד
 ןעבָאה ייֵז ןרעװ טכילקריוװרעפ זמ סָאװ ,פ ָא ק ן} י א
 ייז עכלעוו ,ןעכיילנרעד ןוא טייקסטוג ,עבעיל ןפ ןעפירגעב
 -םיוא ייז ןעליוו רעבירעד ; טכילקריוורעפ ןהעז ןעלעוו ןעטלָאוװ
 טינ לָאז רענייק ואוו ,עבעיל ןופ ךיירגיניק ַא דרע רעד ףיוא ןעיוב
 לָאז עבעיל יד ."עבעיל סיוא, רָאנ ,ץוננעגייא סיוא רהעמ ןעלדנַאה
 ןעבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעפורנָא שרעדנַא ןעמ ןָאק יו .ןעש רעה
 סע ?סקיפ עעדיא -- טינ בוא ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז
 זיא חור רעטסניד'תוירזכא רעד  ."ּפָאק ןיא ייז ייב ךאד ט'חור,
 םוצ געװ רעד , :טרָאװכירּפש םעד טקנעדעג ."שנעמ רעד,
 וצ הנוכ יוד ."תונוכ עטוג טימ טרעטסַאלפעגסיוא זיא םונהיג

 ויש איר רייזל ר יי

4 

 "ףנוופ טימ טקוקעג ןעבָאה ערעדנַא ןוא ןעפָארטנַאלופ יד ,אטסור *
 -עגנווא טינ רעבָא ןעבָאה ייז ;ץנעגילעטניא ןוא גנודלוב ףיוא טפַאש
 רָאנ ןעבָאה ןוא ,ןעשנעמ-ןעטסירק עלַא ןיא טקעטש עגיוָאד סָאד זַא ,ןהעז
 ,גנודליב עטרענויפרעפ ןוא עטרהעלעג יד טריקַאטַא
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 -ניא ןרעוו וצ ,ךיז ןיא ןעצנַאגניא טייהשנעמ יד ןעכילקריוורעפ

 םעד וצ :עירָאגעטַאק רעגיבלעזרעד וצ טרעהעג ,שנעמ ןעצנַאג

 יו .זַאי .א ךילבעיל ,לערע ,טוג ןרעוו וצ תונוכ יד ךיוא ןרעהעג ןימ

 ,{ טייז "ןעטייקגירריווקנעד , יד ןופ טפעה ןעטסקעז םעד ןיא

 טלָאזעג טָאה רעכלעוו ,סַאלקרעגריב רענעיה :רעיוב ָאנורב טגָאז

 ,עטכישעג רענרעדָאמ רעד רַאפ טייקגיטכיוו עכילקערש אזַא ןעמוקעב

 ןייק ףיױא ,גנולדנַאה עדנערעפּפָאפױא ןייק ףיוא גיהעפ טינ זיא

 ךיז םיג רע :גנובעהרע ןייק ףיוא ,עעדיא ןַא רַאפ גנורעטסייגעב

 -לעטימ ןייז ןופ ןעסערעטניא יד רַאפ ץוחַא ,טשינרָאג רַאפ בָא טינ

 ןילַא ךיז ףיוא טקנערשעב לָאמעלַא טביילב רע .ה .ד ,טייקגיסעמ

 רעכלעוו ךרוד ,טײקגיטפַאהנעסַאמ ןייז ךרוד רָאנ רבוג ףוסל זיא ןוא

 רער ןופ ןעגנוגנערטשנָא יד ןרעטַאמוצסיוא ןענַאטשרעּפ טָאה רע

 ךרוד --- ,ץנעװקעסנָאק רעד ןוא גנורעטסייגעב רעד ,טפַאשנערייל

 יד ןופ לייט ַא ןירַא טגיוז רע רעכלעוו ןיא ,ךעלפרעביוא ןייז

 רַאפ טצונעגסיוא טָאה רע, :6 טייז ףיוא ןוא ."ןעעדיא עיינ

 רָאנ ,רע טינ עכלעוו רַאפ ,ןעעדיא ערענָאיצולָאװער יד ןייֵלַא ךיז

 ךיז ןעבָאה רענעמ עכילטפַאשנעדייפ רעדָא עניצוננעגייאנוא יד

 --- .דלעג ןיא טלערנאוװרעפ טסייג םעד טָאה רע ; טרעפּפָאעגפיוא

 ענעי ןופ ןעמונעגקעװַא טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ךיז טהעטשרעפ

 ןוא ןערנערעטשרעצ םעד ,ץנעווקעסנָאק יד ,ץיּפש םעד ןעעדיא

 -געמ יר טָא ."םזיִאגע ןעצנַאג םעד ןעגעקטנַא טסנרע ןעשיטַאנַאפ

 טינ ,טרעטסייגעב טינ ,רנערעפּפָאפױא טינ ,סע טסייה ,ןענייז ןעש

 יז ;ןעטסַאיװטנע ןייק טינ ,טנעװקעסנָאק טינ ,שיטסילַאעדיא

 ןרעלק סָאװ ,עגיצוננענייא ,ןעטסיָאגע ןיז ןעכילנהעוועג ןיא ןענייז

 .וו .זַא .א עטנעכערעגסיוא ,ערעטכינ ,הבוט רעייז ןעגעוו רָאנ

 ןיז ןעגירנעטשלַאפ א ןיא ?"דנערעפּפָאפױא, ןעד זיא רעוו

 ,ךַא ןייא בעילוצ ץלַא קעװַא טינ סָאװ ,רעד ךָאד סָאד זיא

 טינ זיא .װ .זַא .א ,טפַאשנעדייל ןייא ,ןעליוו ןייא ,קעווצ ןייא

 ןוא רעטָאפ טזָאלרעּפ רעכלעוו ,רעטבעילרעפ רעד דנערעפּפָאפיױא

 ןעמוק וצ ידכ ,ןערהַאפעג ןוא ןעדייל עֶּלַא ףיוא טהעטשעב ,רעטומ

 טרעפּפָא סָאװ ,שנעמ רעזעיציבמַא רעד רעדָא ??עיצ ןייז וצ

 -גייא ןייז וצ ןעגנוגידעירפעב ןוא ןעגנַאלרעפ ,ןערהעגעב עלַא טימ

 בא ךיז טגָאז סָאװ ,ץייג-דלענ רעד רעדָא ?טפַאשנערייל רעניצ

 רעכוז-ןעגינעגרעפ רעד רעדָא ? תורצוא ןעביילקוצנא ידכ ,ץלַא ןופ
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 -לעוװ וצ ,טפַאשנעדייל ןייא טשרעהעכ יד ןופ ןעדעי - ? .וװ .זַא .א
 ,ןברק ַא רַאפ ןעטפַאשנעדייל עגירעביא עלַא טגנערב רע רעכ

 ,גיצוננעגייא טינ עדנערעפּפָאפױא יד טא רשפא ןענייז ןוא

 עדנעשרעה ןייא רָאנ ןעבָאה ייז יו ױזַא .? ןעטסיָאנע ןייק טינ
 -ירעד רעבָא ,גנונידעירפעב ןייא רַאפ רָאנ ייז ןענרָאז ,טפַאשנערייל
 -ניא רהיא ןיא ןרעו ייז ;קשח רהעמ ץלַא טימ ךיוא עקַאט רעב
 ;שיטסיָאגע זיא טייקגיטעהט עצנַאג רעייֵז ,ןָאטעגניירַא ןעצנַאג

 רעננע ,רענעסָאלשעגפיוא:טינ ,רעניטייזנייא ןַא רעבָא זיא סע
 .(חור ןופ טּפַאכרעּפ) םייהנעסעזעב זיא סע :םזיִאנע

 ,עכלעוו ןופ ,ןעטפַאשנעדייל עכילניילק ךָאד ןענייז סָאד , --

 רַאֿפ .ןעטכענקרעפ ןעזָאל טינ ךיז ףרַאד שנעמ רעד ,טרהעקרעפ

 ןעננערב שנעמ רעד זומ ,ךַאז רעסיורג ַא רַאפ ,עעדיא רעסיורג ַא
 שודיק לשמל המודכ ,"ךַאז עטוג, ַא ,"עעדיא עסיורג, ַא "! תונברק
 ; ןעוועג תיממ ךיז ןעבָאה ןעשנעמ ענילהעצנוא סָאװ בעילוצ ,םשה
 -רַאמ עגיליווטיירעב ענייז ןענופעג טָאה סָאוװ ,םוטנעטסירק סָאד
 ףיז נירעיג טָאה סָאװ ,ךריק עשיליוטַאק ענילייה יד ;רעריט

 ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ יד ;רעביולננוא ןופ תונברק טכַארבעג

 ,טנעידעג ןעבָאה ןעניטָאליג עגיטולב יד ןעמעוו

 ַא ,ךַאז רעטונג ַא ,עעדיא רעסיורג א רַאפ טבעל סע רעוו
 -רעד טינ רָאט רעד ,ףורעב םענעביוהרעד ַא ,םעטסיס ַא ,ערהעל
 עניצוננעגייא ענייק ,תוואת עניד'הזה-םלוע ענייק ךיז ןיא ןעזָאל

 רעדָא ,ףירגעב ןעש'חלג םעד רימ ןעבָאה ָאד .ןעסערעטניא

 -קריוו רעשינַאגַאדעּפ ןייז טיול ןעפורנָא ךיוא סָאד ןָאק ןעמ יוװ

 ןעלַאעדיא יד םיִרָאװ ;טפַאש'יבר ןופ ףירגעב םעד -- טייקמַאז
 זיא ףורעב ס'חלג םעד ..זנוא רעביא םייבר ןופ עלָאר יד ןעלעיּפש

 ד'תמא רעד רַאפ ,עעדיא רעד רַאפ ןעטיײברַא ןוא ןעבעל וצ לעיצעּפס

 טהעטש סע גינעוו יו ,קלָאט סָאד טלהיפ רעבירעד .ְךַאז רעטונ

 -ליואוו ַא ןערהענעב וצ ,הואנ עכילטלעוו ַא ןעניײצוצסױרַא ןָא םהיא
 ,ץרוק ,ןעלעיּפש ןוא ןעצנַאט יו סנענינעגרעפ ןעכַאמוצטימ ,ןעבעל

 ."ןעסערעטניא עגילייה , רעסיוא ערעדנַא זיא סע עכלעוו ןעבָאה וצ

 ןעגירק רערהעל יד סָאװ רַאפ ,סיוועג ךיוא ךיז טמהענ ןופרעד

 טניולעב גונעג ןעלהיפ ךיז ןעפרַאד ייז לייוו ,תוריכש עגרַאק ענױזַא

 ןופ ןענַאזטנע ךיז ןעפרַאד ןוא ףורעב רעייז ןופ טייקגילייה רעד ךרוד
 ,ןעסונעג ערעדנַא
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 ןופ ,ןעעדיא ענילייה ןופ רעטסייר ַא ןַארַאפ וליפא זיא סע

 ערערהעמ רעדָא ענייא ןעביילקסיוא ךיז ףרַאד שנעמ רעד עכלעוו

 -- .ג .ד .א טפַאשנעסיו ,דנַאלרעטַאפ ,עילימַאפ .ףורעב ןייז סלַא

 .רענעיד ןעיירט ַא ןעניפעג רימ ןיא ןענָאק עלַא ייז

 ןופ תעגושמ רעטלַארוא רעד ףיוא ןָא ךיז רימ ןעסיוטש ָאד

 ןעמוקוצסיוא טנרעלעגסיוא טינ ךָאנ ךיז טָאה עכלעוו ,טלעוו רעד

 רַאֿפ ןעטייכרַא ןוא ןעבעל .םוטנעפַאּפ םעד ןהֶא

 ןייז ןוא ,ףורעב ס'נעשנעמ םעד זיא סָאד טָא -- עעדיא ןַא

 טימ ,טייקיירט רעד טיול ןעטסָאמעג טרעוו הטרעוו רעכילשנעמ

 .בוח ןייז טליפרעד רע רעכלעוו

 "עלק רעד רעדָא ,עעדיא רעד ןופ טּפַאשרעה יד זיא סָאד טָא

 ןענייז .וו .זַא .א טסישז .טס ,.ש .ב .צ רעיּפסעבָאר .םזילַאקיר

 -יזוטנע ,עעדיא רעד ןופ טרעטסיינעב ,םיחלג ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג

 ,עעדיא רעניזָאד רעד ןופ ןעטנעמורטסניא עטנעװקעסנָאק ,ןעטסַא

 ַא ענייז ןיא טסישז .טס סיוא טפור ױזַא .ןעשנעמ עלַאעדיא

 עבעיל רענילייה רעד ןיא סעכילקערש סָאװטע טינ סע, :עדער

 ץלַא טרעפּפָא יז ,טינ ךָאז ןייק ףיוא טקוק יז } דנַאלרעטָאפ םוצ

 ןהִא ,ארומ ןהֶא ,תונמחר ןהֶא ,ןעסערעטניא עכילטנעפע יד וצ

 יז ;דנורגנָא ןיא סוילנַאמ טפרַאו יז ,גנוטכַא רעכילשנעמ

 ןייק סולוגגער טרהיפ יז ;ןעגנונייניטַאוװירּפ ערהיא טרעפּפָא

 ןײרַא טצעז יז ;םוהת ןיא רעמיור ַא טפרַאװ יז ;ַאגַאחטרַאק

 ."ןָאעהטנַאּפ ןיא ,טייקנעבעגרעביא ןייז ןופ ןברק סלַא ,טַארַאמ

 ענילייה רעדָא לַאעדיא ןופ רעטערטרעפ יד טָא רעביאנעגעג

 -נעזרעּפ, עגילהעצנוא ןופ טלעוו ַא רעבָא טהעטש ןעסערעטניא

 ןייק ,םעטסיס ןייק ,עעדיא ןייק .ןעסערעטניא עגידעכָאװ ,"עכיל

 טנעװעגרעבירַא טינ לָאז יז זַא ,סיורג ױזַא טינ זיא ךַאז ענילייה

 -ערעטניא עכילנעזרעּפ יד טָא ןופ ןרעוו טריציפידָאמ רעדָא ןרעוו

 ןיא יו ,עלייוו ַא ףיוא ןעגיושטנַא ןרעוו ייז וליפא ןעוו .ןעס

 רעדעיװ ייז ןעמוק ,םזיטַאנַאפ ןוא לעמוט ןופ ןעטייצ יד

 ."קלָאפ ןופ שוח ןעדנוזעג םעד , ךרוד ןעביוא ןופ ףיױרַא דלַאב

 םינ ןענייז ייז ןעוו ,ןַאד טשרע ןעמָאקלָאפ ןעגעיז ןעעדיא ענעי

 יז ןעװו .ה .ד ,ןעסערעטניא עכילנעזרעּפ יד וצ ךילדנייפ רהעמ

 | .םזיִאגע םעד ןענידעירפעב

 ןייס רַאפ ,רעטציא ָאד טָא ,סיוא טיירש סָאװ ,ןָאמ רעד
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 -נעזרעּפ ַא טָאה ,ןעפיוקרעפ םוצ גנירעה עטרעכיורעג ,רעטסנעפ
 ןעוו ןוא ; הרוחס ןייז ןופ ךס ַא ןעגנערבוצסיוא סערעטניא ןעכיל
 ,ץַאזבִא ןעטוג .ַא םהיא טשניוו שרעדנַא רעצימיא רעדָא בייוו ןייז
 רעבָא לֶאְז .סערעטניא רעכילנעזרעּפ ַא סנייא ץלַא סע טביילב
 טימ ברָאק ןייז ןופ טביורעב םהיא טָאה בנג ַא זַא ,ןעריסַאּפ
 ,עלעיפ ןופ סערעטניא רעד ןרָאװעג ךיילג סע טלָאװ ןַאד ,גנירעה
 ,טרָאװ ןייא טימ רעדָא ,דנַאל ןעצנַאג ןופ ,טדָאטש רעצנַאג רעד ןופ
 ,סערעטניא ןַא : ןענע'בנג ןופ הכאלמ יד ןעסַאה עכלעוו ןעמעלַא ןופ
 רעלדנעה-גנירעה םעד ןופ ןָאזרעּפ יד ןיוש טלעיּפש ייברעד סָאװ
 -רעדָאפ ןיא סױרַא טערט רהיא טָאטשנַא ןוא ,טינ עלָאר ןייק רָאג
 ןעמ טלָאװ ָאד וליפא רעבָא ."רעטע'בנג'עב,, עירָאגעטַאק יד דנורג
 ,סערעטניא ןעכילנעזרעּפ ַא ֹוצ ןערהיפוצ טנַאקעג ץלַא ךָאנ סע
 ןומ רע ןַא ,ןעטכַארט טנָאקעג טלָאװ רעטנילייטעב רעדעי תמחמ
 ?ייוו ,בנג םעד ןופ גנופָארטשעב רעד ןיא קלח ַא ןעמהענ רַאפרעד
 -ענלַא ןַא ןרָאװעג ןענע'בנג עטפָארטשעב-טיג סָאד טלָאװ טסנָאז
 ,ןעדייל טנָאקעג ייברעד ךיוא טלָאװ םוטנעגייא ןייז ןוא ,ךַאז עגיימ
 ,ןעמהעננָא ךילרעווש גנונעכערסיוא ַאזַא ךיז טזָאל עלעיפ ייב רעבָא
 -רעפ , ַא זיא בנג רעד :יירשעג םעד ןערעה ןעמ טעוו רעכיג ןוא
 םעד סָאװ םעד ןיא ,לייטרוא ןַא ןיוש רימ ןעבָאה אד ."רעכערב
 ,"ןעכערברעפ , ףירגעב םעד ןיא קורדסיוא רהיא טגירק טַאהט ס'בנג
 טגנערב ןעכערברעפ ַא וליפא ןעוו : ױזַא ךַאז יד טהעטש רעטציא
 עכלעוו ןיא ,יד ןופ םענייק טינ ,רימ טינ ןעדָאש ןעטסנעלק םעד טינ
 -ע גםיוא ץלַא ןעגעווטסעדנופ ךיא לעװ ,ךימ ריסערעטניא ךיא
 ןיב ךיא ?יוו ?םורָאװ .םעד ןעגעקטנַא ןרעוו טכַארב
 עע די א רעד ןופ לופ ןיב ךיא ,? ַאר ַא מ רעד רַאפ טרעטסייגעב
 -ףעפ סָאד ,רהיא ֹוצ ךילדנייפ זיא סָאװ סָאד ;לַארָאמ רעד ןופ
 רָאנ ךיליישבא ױזַא סיוא םהיא ייב טמוק הבינג לייוו .ךיא גלָאפ
 ןייז טימ זַא ,ןָאדורּפ .ש .ב .צ טניימ רעבירעד ,עגַארּפ םוש ַא ןהֶא
 ןיוש רע טָאה ,"הביננ זיא םוטנעגייא, :ץַאז םעד ןעלעטשקעװַא
 ןיז ןעש'חלג םעד ןיא .םוטנעגייא סָאד טריזירעטקַארַאכ גונעג
 סנעטסגינעו רעדָא ןעכערברעפ ַא לָאמעלַא הבינג זיא
 .הלוע ןַא

 עגיזָאד יד .סערעטניא רעכילנעזרעּפ רעד ףיוא טרעה ָאד טָא
 זיא ,ברָאק םעד טע'בנג'עגקעוַא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ עטמיטשעב
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 -עטניא ןַא רָאנ םהענ ךיא ;  גיטליגכיילג ץנַאג ןָאזרעּפ ןיימ רַאפ

 ןָאזרעּפ ענעי ןעכלעוו ןופ ,ףירגעב םעד טא ןיא ,בנג םעד ןיא סער

 ןענייז שנעמ רעד ןוא בנג רעד .רַאלּפמעזקע םעד רָאפ טלעטש

 תמאב טינ זיא ןעמ םירָאװ ,םיכפה ערַאבנייארעפנוא חומ ןיימ ןיא

 םעד ךיז ןיא טגידריוומוארעפ ןעמ ;בנג ַא זיא ןעמ ןעוו ,שנעמ

 יו יױזַא .טע'בנג ןעמ ןעוו ,"טייהשנעמ , יד רעדַא ןעשנעמ

 ןעמ טלַאפ ,לײטנַא ןעבילנעזרעּפ ַא ןעמהענ וצ ףיוא-טרעה ןעמ

 ,טייקכילדניירפנעשנעמ יד ,םזיּפָארטנַאליפ םעד ןיא ןיירַא

 טלָאװ יז יװ ױזַא טשטייטענסיוא שלאפ ךילנהעוועג טרעוו עכלעוו

 תעב ,םענלעצנייא ןעדעי ֹוצ ,ןעשנעמ ם עד וצ עבעיל ַא ןעוועג

 "קַארטסבַא םעד וצ ,ןעשנעמ וצ עבעיל ַא יו טשינרָאג רהעמ זיא יז

 ןייז ןיא ןייא טינ טסילש ּפָארטנַאליפ רעד .חור םעד ,ףירגעב ןעט

 עקַאט תמא .ללכב ןעשנעמ םעד רָאנ ,טרפב ןעשנעמ יר ןעצרַאה

 לייוו ,רַאפרעד רָאנ רעבָא ,םענלעצנייא ןעדעי רַאפ ךיז טרעמיק רע

 םוטעמוא לָאז לַאעדיא רעטבעילעג ןייז זַא ,ןהעז ןעלעוו טלָאװ רע

 .ןרעוו טכילקריוורעפ

 דער ןייק ָאד זיא ,זנוא ,ריד ,רימ רַאפ ןענרָאז ןעגעוו ,ָאזלַא

 טלָאװ ןוא סערעטניא רעכילנעזרעּפ ַא ןעוועג טלָאװ סָאד : ַאטינ

 םזיּפָארטנַאליפ רעד ."עבעיל עכילטלעוו, לעטיּפַאק םוצ טרעהעג

 "שנעמ רעד, .עבעיל עש'חלג --- ַא ,עגיטסייג ,עשלעמיה ַא זיא

 םילָאװייט עמירָא רימ וליפא ןעוו ,ןערעוו טכירעגפיוא זומ זנוא ןיא

 רעש'חלג רעגיבלעזרעד זיא סָאד .ןהעג דנורגדוצ ייברעד ןעלָאז

 "םודנומ טַאערעּפ ,ַאיציטסוי טַאיפ , רעטמהירעב רעד יו ,ּפיצנירּפ

 : (ןהעגרעטנוא טלעוו יד וליפַא געמ ,ןהעשעג לָאז טייקגיטכערעג)

 + םעילוצ ,רעטסנעּפשעג ,ןעעדיא ןענייז טייקגיטכערעג ןוא שנעמ

 עש'חלג יד ןענייז רעבירעד ;טרעפּפָאענ טרעוו ץלַא ןעמעוו

 ."עדנערעפּפָאפיױא , יד רעטסייג

 ,"ןעשנעמ םעד, ןיא טבעילרעפ שיטסַאיזוטנע זיא סָאװ רעד

 ,טכיירג םזַאיזוטנע ןייז טייוו יו ףיוא ,ןובשח ןופ סױרַא טזָאל רעד

 ןעגילייה ,ןעלַאעדיא ןַא ןיא םורָא-טבעװש ןוא ,ןענָאזרעּפ יד

 ןַא רָאנ ,ןָאזרעּפ ןייק טינ ךָאד זיא "שנעמ רעד  .סערעטניא

 . .חוד ַא ,לַאעדיא

 יד ןרעוװ םנעכערעג ןוא ןרעהעג ןענָאק "ןעשנעמ םעד, וצ
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 ,ךאזטּפוה יד ןא ןעמ טניפעג .ןעכאז ענעדיישרעפ-טסכעה
 רעד סיױא:טסקַאװ ,טייקמורפ זיא ,ןעשנעמ ם'נופ ךיז טרעדָאפ סָאװ
 גנורעדָאפ טּפיוה יד ןייא ןעמ טהעז ; םזילַאקירעלק רעזעיגילער
 םעד ףיוא םזילַאקירעלק רעלַארָאמ רעד טבעה ,לַארָאמ רעד ןיא
 ןופ רעבירעד ןעטלָאװ טייצ רעזנוא ןופ רעטסייג עש'חלג יד .ּפָאק
 ַא ,טייחיירפ ןופ ןָאיגילער , א ,"ןָאיגילער , ַא ןעכַאמ ךַאז רעדעי
 ייז ייב ןרעוו ןעעדיא עלַא ;  וו .זַא .א "טייהכיילג ןופ ןָאיגילער
 יד ,םוטרענריב-טַאַאטש סָאד וליפא .ש .ב .צ ,"ךַאז עגילייה, א
 ןופ טכירענ ,טייהיירפ-סערּפ .טייקכילטנעפע יד ,קיטילָאּפ
 .וז .זַא .א ענערָאװשעג

 ?"טייקגיצוננעגייאנוא , ןיז םעד טָא ןיא טסייה סָאװ זיא
 יבגל ,סערעטניא ןעלַאעדיא ןַא ןעבָאה רָאנ לָאז ןעמ ,טסייה סע
 ! טינ ףערטעב ןייק טָאה ןָאזרעּפ ַא ןופ תובישח ןייק ןעכלעוו

 ןופ ּפָאק רעפייטש רעד ףיוא ךיז טלעטש םעד ןעגעקטנַא
 גנַאל ןערהָאי רעדנעזיוט רעבָא זיא רע ; ןעשנעמ ןעכילטלעוו םעד
 רע זַא ,?עיפיוזַא ףיוא סנעטסגינעוו ,ןרָאװעג םגעיזעב לָאמעלַא
 ןערהערעפ, ןוא ןעקַאנ ןענידגינעּפשרעדיװ ןייז ןעגיוב טזומעג טָאה
 -ךעדינַא םהיא טָאה םזילַאקירעלק רעד :'טכַאמ ערעכעה יד
 ןופ טלעקָאשעגבָא טסיָאנע רעכילטלעוו רעד לָאמַא טָאה .טקירדעג
 -ַאטסעט ןעטְלַא ןופ ץעזעג םעד .ש .ב .צ ,טכַאמ ערעכעה ַא ךיז
 ןרָאװעג ךיילג זיא ,.וװ .זַא .א טסּפױּפ ןעשימיור םעד ,טנעמ
 ןעביולג רעד .ש .ב .צ ,טכַאמ ערעכעה לָאמ ןעבעיז ַא םהיא רעביא
 ןעשנעמ ע'טושּפ עלַא ןופ גנולדנַאװרעפ יד ,ץעזעג ןופ טרָא ן'םיוא
 -ךעּפרעק רעש'חלג רעטקנערשעב ַא ןופ טרָא ן'פיוא עכילטסייג ןיא
 ,סובד ן'טימ םענעי יו ןעגנַאגעג םהיא זיא סע .וװ .זַא .א ,טפַאש
 ןייא ןופ טיירפעב ךיז טָאה רע זַא ,טניימעג טָאה רע תעב סָאװ
 ,ערעדנַא ןעבעיז ןעכָארקעגנײרַא םהיא ןיא ןענייז ,דש

 (רעיוב ָאנורב ןופ) עטאטיצ רעטכַארבעג"רעהירפ רעד ןיא
 זיא סע עכלעוו טציזעב סַאלק-רעגריב רעד זַא ,טנעקיילעגבָא טרעוו
 טריניכַאמ טָאה רע זַא ,רעכיז זיא סע .וװ .זַא .א טעטילַאעדיא
 רעיּפסעבָאר עכלעוו טימ ,ץנעװקעסנַאק עלַאעדיא יד ןעגעקטנַא
 ןופ טקניטסניא רעד  .ּפיצנירּפ םעד ןערהיפסיוא טלָאװעג טָאה
 ץנעווקעסנַאק יד טָא זַא ,טנַאזעג םהיא טָאה ןעסערעטניא ענייז
 ןצ טכוזעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טיִמ טרינַאמרַאה גינעוויוצ טָאה
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 ,ןײלַא ךיז ןעגעג ןעלדנַאה ןעסייהעג טלָאװ סָאר זַא ןוא ,ןעגירק

 טָאה .גנורעטסייגעב עלעיּפיצנירּפ יד טציטשרעטנוא טלָאװ רע ןעוו

 ןעזָאל וצ ,גיצוננעגייאנוא ױזַא ןעמהענעב טלָאזעג ךיז ןעד רע

 ררט ַא ףמואירט םוצ ןערהיפ וצ ידכ ,ןעקעווצ ענייז עלַא ןעלַאפ

 סע טלעפעג םיחלג יד ,ףיז טהעטשרעפ סע ?עירָאעט ענעק

 קעװַא ץלַא ףרַאװ,, :ףורפיוא רעייז ןעכרָאהעג ןעשנעמ ןעוו ,רהעז

 בעיג ןוא טסָאה וד סָאװ ץלַא ףיוקרעפ, רעדָא ,"ךָאנ רימ העג ןוא

 ,לעמיה ןיא תורצוא ןעבָאה טסלָאז וד ידכ ,טיילעמירַא יד קעװַא סע

 -ַאעריא ענעכַארּפשעגסױא עגינייא ."רימ ךָאנ העג ןוא םוק ןוא

 יו ןעלדנַאה רעבָא עטסיימ יד ; ףורפיוא םעד טָא ןעכרָאהעג ןעטסיל

 -בלַאה ךיז ןעלהיפ ייז סָאװ טימרעד ,ָאריפּפַאס ןוא סַאינַאנָא

 ,טָאג .יא גידנענעיד ,ךילטלעוו-בלאה ןוא זעינילער רעדָא שי'חלג

 .ןָאמַאמ יא

 טָאה רע סָאװ רַאּפ ,סָאלק-רעגריב םעד טינ קנעדרעפ ךיא

 .ה .ד ,ןעקעווצ ענייז ןעטכינרעפ ן'רעיּפסעבָאר ןעזָאל טלָאװעג טינ

 לעימיוו ףיוא םזיִאגע ןייז ייב טגערפעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ רַאפ

 רעבָא .ןעלעיּפשוצ ןעזאל ךיז עעדיא ערענָאיצולַאװער יד געמ רע

 טָאה ןעקנעדרעפ ביוא) ןעקנעדרעפ טנָאקעג ָאי ןעמ טלָאװ ענעי

 ןעביורעב טזָאלעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,(ץַאלּפ ַא טּפיוהרעביא ַאד

 םעד ןופ ןעסערעטניא יד ךרוד ןעסערעטניא ענעגייא ערעייז ןופ

 -עּפש רעדָא רעהירפ ןעלעוו ייז זַא ,רעבָא ןכתיה .סַאלק-רעגריב

 רעסעב זיא סָאװ ןהעטשרעפ וצ ןענרעלסיוא טינ ךיוא ךיז רעט

 -ָארּפ יד ןעניוװעג וצ ידכ; *:טגָאז רעקעב טסוגיױא ?ייז רַאפ

 -יילוצבָא גונעג טינ ןפוא םושב זיא ,(רעירַאטעלָארּפ יד) רעריצוד

 ךיז ןערעמיק טייל יד .ןעפירגעב-טכער עלענָאיצידַארט יד ןענעק

 .עעדיא רעד ןופ ןוחצנ ןעשיטערָאעט םעד ןעגעוו גינעוו רעדייכ

 ןָאק ןוחצנ רעגיזָאד רעד יװ ,ךילרעּפניישעב ןעזייוועב ייז זומ ןעמ

 52 טייז ףיוא ןוא ."ןעבעל ן'רַאפ ןרעוו טצונעגסיוא שיטקַארּפ

 -ניא עכילקריוו ערעייז ייב ןעקַאּפ טייל יד טזומ רהיא , : רע טגָאז

 םעדכָאנ ךיילג ."ןעקריוו ייז ףיוא טליוו רהיא ןעוו ,ןעסערעט

 םירעוּפ ערעזנוא ןעשיווצ ןיוש ךיז טיײרּפשרעפ סע יו ,רע טזייוועב

 רעבעיל ןעגלָאפרעפ ייז ֿייוו ,טעטילַארָאמנוא לעסיב טכער א

 טיי

 .22 .ו ,"עגַאט רערעזנוא עיפָאזָאליפסקלָאפ , *
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 ,לַארָאמ רעד ןופ טָאבעג יד רעדייא ןעסערעטניא עכילקריוו ערעייז

 טנעידעג ןעבָאה םייבר רעדָא םיחלג ערענָאיצולָאװער יד ?ייוו
 ייז ןעבָאה רעבירעד ,|טקַארטסבַא ןיא) ןעשנעמ םעד
 -נָאק ןא| ןעשנעמ יד ןופ רעזלעה יד ןעטינשענרעביא
 םעקַאטסָארּפ רעדָא ןעשנעמ ע'טושּפ ערענָאיצולָאװער יד .!טערק
 -רעזלעה וצ ?עקע ןרעסערג ןייק טלהיפעג טינ ךיוא רשפא ןעבָאה
 טרעמיקעג רענינעוו רעבָא ךיז ןעבָאה ייז ,םייבר יד רעדייא ןעדיינש
 -סבָא ןיא| ןעשנעמ ןופ טכער יד .ה .ד ,טכער-ןעשנעמ יד ןעגעוו
 .טכער ענעגייא ערעייז ןעגעוו רעדייא |טקַארט

 -ֿפַאה עכלעוו ,יד ןופ םזיִאנע רעד סָאװ ,ךָאד רעבָא סע טמוק יו
 עלַא ןיא ךיז ןענערפ ןוא ,סערעטניא ןעכילנעזרעּפ םער ןופ ןעט
 מעד ןופ טגעיזעב לָאמעלַא רדסכ טרעװ ,ןָא םהיא ייב ןעטייצ
 רעייז ? םערעטניא (ןעלַאעדיא םעד .ה .ד) ןעש'יבר רעדָא ןעש'חלג
 -- דנעטיידעבנואדוצ ,ןיילק-וצ רָאפ ןיילַא ייז ייב טמוק ןָאזרעּפ
 ןעמהענ ץְלַא ןעלָאז ייז זַא -- טקַאפ ןיא עקַאט סע זיא ױזַא ןוא
 .ןעליוו רעייז ןעצעזכרוד גידנעטשלָאפ ןענַאק ןוא ךורּפשנָא ןיא
 ןעלייטוצ ייז סאוו ,םעד ןיא ןהעז ןעמ ןָאק ןופרעד ןעכייצ ןרעכיז א
 ןוא ,ענילייוורעד ַא ןוא עניבייא ןַא ,ןענָאזרעּפ ייווצ ןיא ןייֵלַא ךיז
 רַאפ רעדָא רענייא רַאפ רעדעווטנע רָאנ ייז ןעגרָאז לָאמ סעדעי
 ןעכַאװרעד ןיא ,רעניבייא רעד רַאפ גָאטנוז םוא :רערעדנַא רעד
 רעד ייב ,רענעי רַאפ ןענװַאד םייב ;רעגילייווטייצ רעד רַאפ
 ייז ןענָאק רַאפרעד ,ךיז ןיא חלנ םעד ןעבָאה ייז .רעד רַאפ טײברַא
 טנידערּפעגבָא ןיילַא ךיז ןערעה ייז ןוא ,ןערעוו רוטּפ טינ םהיא ןופ
 .גָאטנוז עלַא ןעצרַאה ןיא גינעווניא

 -ַאמעג ןוא ּפָאק םעד ןעכָארבעג ךיז ןעשנעמ יד ןעבָאה יו
 עשיטסילַאוד יד טָא רַאֿפ גנורעלקרע ןַא ןעניפעג וצ ךיז טרעט
 סיצנירפ ַא ,ןעמוקעג ןיא עעדיא ןַא ךָאנ עעדיא ןַא !סנעזעוו
 טינ זיא םענייק ןוא ,םעטסיס ַא ךָאנ םעטסיס ַא ,ּפיצנירּפ ַא ךָאנ
 םעד ןופ ךורּפשרעדיװ םעד טָא גנַאל ףיוא ןעקיטשרעפ וצ ןעגנולעג
 יִצ ."טסיאגע , םענעפורענױזַא םעד ןּופ ,ןעשנעמ "ןעכילטלעוו,
 דַאוש-וצ ןעוועג ןענייז ןעעדיא ענעי עלַא זַא ,טינ סָאד טזייוועכ
 ? ןעלעטשנעדעירפוצ םהיא ןוא ןעליוו ןעצנַאנ ןיימ ןעמהענוצפיוא
 יד וליפא ןעוו ,רימ וצ ךילדנייפ ןעבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז ייז
 סע טעוו .טקעררעפ ןענעלעג טייצ ערעננעל ַא זיא טפַאשדנייפ
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 רָאנ ךיוא יז זיא ?ןייז ױזַא ךױא טי יהנענייא רער טימ

 טינ ךימ בָאה ךיא ּפיצנירּפ ןעכלעוו וצ ? עבָארּפ-סגנולטימרעפ ַא

 ,ם פ נו נ ר ע פ רעד ןופ ּפיצנירּפ םעד וצ ונייהד ,טעדנעוועג

 ןָאק ןעד יצ .ןעדנעוובָא טזומעג םהיא ןופ לָאמעלַא ךימ ךיא בָאה

 טיול ןעבעל ןיימ ןענדרָאניײא ץְלַא ןיא ,גיטפנינרעפ ןייז דימת ךיא

 רעד וצ ןעבכערטש טוג ץנַאג ןָאק ךיא ?טפנונרעפ רעד

 םָאנ יװ ױזַא טקנּפ ,ןעבעיל יז ןָאק ךיא ,טייקניטפנינרעפ

 -בעיל ַא ,ףָאסָאליפ ַא ןייז ןָאק ךיא .עעדיא רעדנַא עדעי ןוא

 ,בעיל ךיא סָאװ רעבָא .טָאג בעיל בָאה ךיא יו ,המכח ןופ רעבָאה

 ןיימ ןיא ,עעדיא ןיימ ןיא רָאנ זיא סָאד ,בערטש ךיא סָאװ וצ

 ןיא ,ןעצרַאה ןיימ ןיא זיא סע :קנַאדעג ןיימ ןיא ,גנולעטשרָאפ

 זיא סע ,רימ ןיא זיא ץרַאה סאד יו רימ ןיא זיא סע ,ּפָאק ןיימ

 .םינ סע ןיב ךיא ,ךיא טינ רעבָא

 לעיצעּפס טרעהעג רעטסייג עש'חלנ ןופ טייקניטעהט רעד וצ

 .סולפנייא רעשילַארָאמ, טפָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד

 תווינע יד ואוו ָאד ןָא ךיז טביוה סולפנייא רעשילַארָאמ רעד

 עגיזָאד יד רָאנ יו טינ ךַאז רעדנַא ןייק זיא רע ,ָאי ,ןָא טננַאפ

 רעד וצ זיב הטומ םעד ןעגיוב ןוא ןעכערב סָאד --- אפוג תווינע

 ןעטלַאּפש םייב ,םענייא וצ סיוא יירש ךיא ןעוו .(תווינע) הטומעד

 ףיוא ךיא ביא ,ןעטרָאד ןופ ןהעגקעוװַא לָאז רע ,ןייטשנעזלעפ ַא

 רעניזָאד רעד ךרוד סולפנייא ןעשילַארָאמ ןייק סיוא טינ םהיא

 וד בוא ןרעגנוה טסעוו וד ,דניק םעד גָאז ךיא ןעוו ; גנורעדַאפ

 םינ סָאד זיא ,שיט םוצ טגנַאלרעד ןעמ סָאװ ןעסע טינ טסליוו

 טסלָאז וד :רעבָא םהיא ךיא גָאז .סולפנייא רעשילַארָאמ ןייק

 ןעריטקעּפסער ,ןרעטלע יד ערהע ןעבעגבֶא ,טעבעג ענייד ןעגָאז ,

 טרעהעג סָאד םירָאװ ,.וז .זַא .א טײהרַאװ יד ןענָאז ,ץיירק םעד

 סָאה ,רָאג רעדָא ,ןעשנעמ ןופ ףורעב רעד זיא סע ןוא ןעשנעמ םוצ

 : גיטרַאפ סולפנייא רעשילַארָאמ רעד זיא ןַאד ,ןעליוו ס'טָאג זיא

 ,ןעשנעמ ןופ ףורע ב עד רַאפ ןעניוב ָאד ךיז ףרַאד שנעמ ַא

 ףרַאד רע ;ןעלַאפעגכָארַא ךיז ייב ןערעוו ,ןענלָאפ ףרַאד רע

 םרעוו סָאװ ,ןעליוו ןעדמערפ ַא ןעגעקטנַא ןעליוו ןייז ןעבענפיוא

 ײנרע ךיז ףרַאד רע ;ץעזעג ַא ןוא לענעד ַא יו טלעטשענפיוא

 .גנוגירעדינרעטסבלעז .ה .ד ,ןרע כע ה ַא רַאפ ןעגירעד

 ,אי ."ןערעוו טכיוהרעד טעוו ,ןייֵלַא ךיז סגירעדינרע סָאװ רעד;



 139 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 -סטָאג ,טייקמורפ ןיא ןייז ךירדמ סנעטייצעב ןעמ זומ רעדניק ,ָאי

 שנעמ רענעגיוצרע-טוג ַא ;טייקגיטפַאהנערהע ןוא טייקגיטבראפ

 טכַארבעגנירַא "ןעּפיצנירּפ עטוג, טָאה ןעמ ןעמעוו ןיא ,רעד זיא

 -גיײרַא ּפָאק ןיא ,ןעסָאגעגנירַא עקייל ַא ךרוד יו ,טרהיפעגנייא ןוא

 .טגידערּפעגנירַא טוג ןוא טקַאהעג

 ןֶא ךיילג ןעביוה ,סעציײלּפ יד טימ םעד ףיוא ןעמ טשטעווכ

 : ןעיירש ןוא גנולפייווצרעפ ןיא דנעה יד ןעכערב וצ "עטוג, יד

 ןעבעג םינ רעדניק יד לָאז ןעמ ןעוו ,ןעליוו סעטָאנ םוא רעבָא,

 ןעלַאפניירַא ּפָאק ן'טימ ךיילג ךָאד ייז ןעלעוו ,ןערהעל עטוג ןייק

 ,רעליטש "! םיצקש עגיטשינ ןרעוו ןעלעוו ןוא דניז ןופ בורג ןיא

 יז ןעלעוו ןיז רעייא ןיא עגיטשינ .סטכעלש ןופ ןעטעפָארּפ רהיא

 -יטשינ רהעז ַא דָארג זיא ןיז רעייא רעבָא ;רעװ סיוועג עקַאט

 ןעזָאל טינ רהעמ ןיוש ךיז ןעלעוו ןעגנוי עשיצַאקש יד .ןיז רעג

 -טימ ןייק ןעלעוו ייז ,ךייא ןופ ץהנעט'ניירַא ןוא ןעצַאװשנײרַא

 רהיא עכלעוו רַאפ ,ןעטיײקשירַאנ עֶלַא רַאפ ןעבָאה טינ ?היפעג

 ןעלעוו ייז : ןעקנעדעג ס'נעשנעמ טניז ךיז טלעמוט ןוא ךיז טכָאק

 ןענ'השרי ןעלעוו טינ ןעלעוו ייז .ה .ד ,טכער-השורי סָאד ןעפַאשבָא

 ערעייא ןופ ט'השרי'עג ייז טָאה רהיא יו ,ןעטייהמוד ערעייא

 טלהעפעב רהיא ןעוו .,דניז-השורי יד ןעגיליטרעפ ייז : סרעטָאפ

 : ןרעפטנע ךייא ייז ןעלעוו --- ןעטסכעה םעד רַאפ ךיז טגיוב : יז

 ; ןָאהט סָאד ןוא ןעמוק ןיילַא רע לָאז ,ןעגיוב זנוא ליוװ רע בוא

 .ןעגיוב טינ ךיז רימ ןעלעוו ןעליוו םענעגייא ן'טימ סנעטסגינעוו

 ,ףָארטש ןייז ןוא ןרָאצ ןייז טימ ןעשַארטס ייז טעװ רהיא ביוא ןוא

 םימ טעשַארטסעג ייז טלָאװ רהיא ןעוו יוװ ,ןערהַא ייז סע טעו

 יז ףיוא ןעגָאױצנָא רהעמ טינ ךייא טגנילעג סע ביוא ןוא .םידש

 ןוא ,טפַאשרעה-םידש רעד וצ ףוס ַא זיא ןַאד ,םידש רַאפ ארומ ַא

 .תוישעמ-עבָאב יד ןיא ןעביולג ןייק --- רהעמ ַאטינ

 עכלעוו ,ןעלַארעביל יד דָארג לָאמַא רעדעיוװ טינ סע ןענייז ןוא

 -עסעברעפ ַא ןוא גנוהיצרע רעטונ ַא ףיוא קרַאטש ױזַא ןעהעטשעב

 רעייז טלָאװ ױזַא יו םירָאוו ? םעטסיס-גנוהיצרע םעד ןופ גנור

 עקַאט "ץעזעג ןופ ןעצינערג יד ןיא טייהיירפ , רעייז ,םזילַארעביל

 טינ ןעהיצרע ייז ביוא ?  ןילּפיצסיד ןהָא ןעמוק דנַאטשוצ טנָאקעג

 רעגנערטש סָאװ רַאפרעד ייז ןרעדָאּפ ,טײקניטכרָאפסטַאג וצ

 ,ןעשנע מ םעד ראפ טכרָאפ .ה .ה ,טכראפנעשנעמ
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 "ראו םעד רַאפ גנורעטסיינעב, יד ןילּפיצסיד רעד ךרוד ןעקעוו ןוא

 ",ףורעב ןעכילשנעמ ןעגיטפַאה

 ןעבָאה ןעשנעמ רעבלעוו ןיא ,ןעגנַאגרעפ זיא טייצ עגנַאל א

 יר ןעבָאה ייז זַא ,גנודליבנייא רעד טימ טלעטשעגנעדעירפוצ ךיז

 טינ זומ ןעמ יצ ,גידנעטכַארטרעביא טינ לָאמניק ,טייהרַאוו

 עגיזָאד יד .םיײהרַאװ יד ןעציזעב וצ ידכ ,רהַאװ ןייז ןיילַא רשפא

 זַא ,טקנעדעג סָאה ןעמ .רעטלַאלעטי מ רעד ןעוועג זיא טייצ

 --- ןעכַאז ןופ ןייזטסואוועב םעד ,ןייזטסואוועב ןע'טושּפ םעד טימ

 ןעכַאז רַאפ רָאנ שוח ַא טָאה סָאװ ,ןייזטסואוועב םעד טימ .ה .ד

 ספות ןעמ ןָאק --- סעכילניז ןוא סגיד'םשוגמ סעּפע רַאפ רעדָא

 ןָאק ןעמ סָאװ ןוא ןעכַאז טימ ןָאהט וצ טינ טָאה סָאװ ,סָאד ןייז

 סָאר ןָא-טגנערטש ןעמ יװ טקנוּפ .םישוח יד טימ ןעפיירגעב טינ

 םימ טביא ןעמ יוװ רעדָא ,ןעטייוו ןופ סעּפע ןהעזרעד וצ גיוא

 רעגניפ יד ןיא טייקגיהעפ גונעג טגירק יז זיב דנַאה יד הימ סיורג

 ןעמ טָאה ױזַא ,ןעשיװַאלק יד ףיוא ניטכיר-שירעלטסניק ןעקירד וצ

 גיהעפ ןרעוו וצ ידכ ,טגינייּפעג םינפוא יײלרעלַא ףיוא ןיילַא ךיז

 זיא סָאװ) עכילניזרעביא סָאד ךיז ןיא ןעמהענוצפיוא ןעצנַאגניא

 ךָאד זיא טגינייּפעג טָאה ןעמ סָאװ רעבָא .(םישוחה ןמ הלעמל

 סָאד ,ןייזטסואוועב ע'טושּפ סָאד ,שנעמ רעכילניז רעד ןעוועג רָאנ

 יװ ױזַא .ןעקנעד עכילדנעטשנעגעג רעדָא עכילדנע ענעפורעגױזַא

 ןעכלעוו ,דנַאטשרעּפ רעגיזָאד רעד ,ןעקנעד עגיזָאד סָאד רעבָא

 חכב טינ זיא ,טפנונרעפ ןעמָאנ ן'רעטנוא טָאּפשרעּפ טָאה רעהטול

 לעיפ ױזַא טקנוּפ גנוגינייּפ ןייז טָאה ,עכילטעג סָאד ןייז וצ ספות

 טלָאװ רענייא ןעוו יו ,טײהרַאװ יד ןעפיירגעב וצ ןענַארטעגיײב

 -רעד ןוא ןעצנַאט םוצ סיפ ענייז טביאעג סיוא-רהָאי ןייא-רהָאי

 וצ ןענרעלסיוא ךילדנע ךיז ייז ןעלעוו ןפוא םעד ףיוא זַא ,טרַאװ

 טגידנע סע ןעמעוו טימ ,רעהטול טשרע -- .טיילפ א ףיוא ןעלעיּפש

 זומ אפונ שנעמ רעד זַא ,ןעפירגעב טָאה ,רעטלַאלעטימ רעד ךיז

 .ה ,ד ,טײהרַאוװ יד ןעסַאפפיוא ליוו רע ביוא ,רערעדנַא ןַא ןרעוו

 ,רעד רָאנ .ןיילַא טייהרַאװ יד יוו רהַאװ ױזַא טקנוּפ ןייז זומ רע

 סָאװ רעד רָאנ ,ןעביױלג םעד ןיא טיײהרַאװ יד ןיוש טָאה סָאװ

 רָאנ .ה .ד ;ןעמהענרעפ יז ןָאק ,טײהרַאו רעד ןיא טביופג

 ערהיא ןעוועטנורגרעד ןָאק ןוא ךילגנעגוצ יז טניפעג רעגיביולג רעד
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 טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןַאגרָא רעניזָאד רעד רָאנ .ןעשינעפעיט
 ךיז ןענרעלסיוא ןָאק ,ןעננול יד ןופ ןעזָאלב וצ חכב טּפיוהרעביא

 ןָאק שנעמ רעניזָאד רעד רָאנ ןוא ,טיילפ ַא ףיוא ןעזָאלב וצ ךיוא

 רַאפ ןַאגרָא ןעגיטכיר םעד טָאה סָאװ ,טַײהרַאװ יד ןעמהענפיוא
 זיא סָאװ ,סָאד רָאנ ןעקנעד וצ דנַאטשמיא זיא סָאװ רעד .רהיא
 רָאפ ךיז טלעטש רעד ,ןעכַאז וצ ענונ ןוא ,ךילדנַאטשנעגעג ,ךילניז

 יד .ןעכַאז וצ ענונ זיא סָאוװ ,סָאד רָאנ טייהרַאװ רעד ןיא ךיוא
 רעבירעד יז זיא ,סעכילניז טינ ירמנל ,טסייג רעבָא זיא טײהרַאוו

 ןעשידרע, םעד רַאפ טינ ,"ןייזטסואוועב ןרעכעה, םעד רַאפ רָאנ

 ."שוח

 ,טײהרַאװ יד זַא ,שינטנעקרעד יד סױרַא טמוק ךָאנ םעד טיול
 ןעדנעקנעד םעד ראפ רָאנ ןיא ,קנ ַאד ענ  ַא זיא יז לייוו

 -העננָא ןָא טציא ןופ זומ שנעמ רעד זַא ,טסייה סָאד ןוא .ןעשנעמ
 "יולג ,ןעשלעמיה םעד ףילמענ ,טקנוּפדנַאטש ןרעדנַא ץנַאג ַא ןעמ

 טקנוּפדנַאטש םעד רעדָא ,טקנוּפדנַאטש ןעכילטפאשנעסיװ ,ןעגיב
 ,ק נאד ענ -- םעד ,דנַאטשנעגעג ןייז יבנל ןעקנעד ןופ
 רעד רָאנ :ָאזלַא .טסיינ םעד יבנל טסייג ןופ טקנוּפדנַאטש םעד

 ,טסייג םעד וצ ךיילנ טזיב וד, !ןעכיילג םעד טנעקרעד רעכיילג

 .("טסוַאפ, ןיא עהטעג) "טספיירגעב וד ןעכלעוו

 יד ןעטלָאּפשעגניא טָאה םזיטנַאטסעטָארּפ רעד יו ױזַא
 ,גנוניימ ַא ןעסַאפ טנָאקעג ןעמ טָאה ,עיברַארעיה עכילרעטלַאלעטימ
 ןוא ,ןרָאװעג ןעכָארבעג םהיא ךרוד זיא ?לכב עיכרַארעיה יד זַא
 ,ןָאיצַאמרָאפער ַא ןעוועג טַארוקַא זיא רע זַא ,ןהעזרעפ ןעצנַאגניא
 ,עיכרַארעיה רעטרעטלערעפ רעד ןופ גנושירפפיוא ןַא -- סע טסייה
 םירָאװ ,עיכרַארעיה עכילכַאװש ַא ןעוועג זיא עכילרעטלַאלעטימ יד
 עכילנעמ עדעי ךיז ןעבעל יירפ ןהעגנָא ןעזָאל טזומעג טָאה יז
 טָאה ןָאיצַאמרָאפער יד דָארנ ןוא ,ןעבעל ןעגידעכָאװ ןופ יײרַאברַאב

 רעיוב אנורב .עיכרַארעיה רעד ןופ טפַארק יד טניטסעפעב טשרע
 ןעוועג ךילכעזטּפיוה זיא ןָאיצַאמרָאפער יד יוװ ױזַאא *:טניימ
 ּםיִצנירּפ ןעזעינילער םעד ןופ גנוסייררעדנַאנופ עטקַארטסבַא יד
 טסייה ,גנואיירפעב ןייז --- ,טפַאשנעסיװ ןוא טַאַאטש ,טסנוק ןופ
 ןיא ןעדנוברעפ ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ ,ןעטכעמ ענעי ןופ ,סע

 .152 ,ע ,"ַאטָאדקענַא,
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 ילעטימ ןופ עיכרַארעיה רעד ןיא ןוא ךריק רעד ןופ םוטרעטלַא םעד

 יכיר עכילכריק ןוא עשינָאלָאעט יד ךיוא ןענייז ױזַא --- ,רעטלַא

 ,ןָאיצַאמרָאפער רעד ןופ ןעגנורּפשעגסױרַא ןענייז עכלעוו ,ןעגנוט

 -ַארטסבַא רעגיזָאד רעד ןופ גנורהיפכרוד עטנעװקעסנָאק יד זיולב

 ערעדנַא יד ןופ ּפיצנירּפ ןעזעיגילער םעד טיירפעב טָאה סָאװ ,עיצק

 ןיא אקוד עניטכיר סָאד העז ךיא ."טייהשנעמ רעד ןופ ןעטכעמ

 יד רעדָא טפַאשרעה-רעטסיינ יד זַא ,ןיימ ןוא ?ייטנעגעג םעד

 רעהירפ זיא (ךַאז עבלעזיד-ןוא-ןייא טיירעב סָאװ) טייהיירפ-טסיינ

 םירָאװ ,גיטכעמלַא ןוא דנעסַאפמוא ױזַא ןעוועג טינ רָאנ לָאמנייק

 טַאַאטש ,טסנוק ןופ ּפיצנירּפ ןעזעיגילער םעד ןעסיירוצבָא טָאטשנַא

 אברדא טפַאשרעה-רעטסייג עגיטציא יד טָאה ,טפַאשנעסיוו ןוא

 "נעסיוו ןוא טַאַאטש ,טסנוק יד ןענָארטעגרעבירַא ןעצנַאגניא רָאנ

 ןוא ןײרַא "טסייג ןופ ךייר, םעד ןיא טייקכילטלעוו רעד ןופ טפַאש

 .זעינילער טכַאמעג ייז טָאה

 ן'טרַאקעד טימ ן'רעהטול קעװַא גיטכיר ץנַאג טלעטש ןעמ

 "טָאג ַא זיא ,טביולג סָאװ רעד , :ןעכורּפש ערעייז ןיא ןעמַאזוצ

 םעד .(םוס ָאגרע ,ָאטינָאק) "ףךיא ןיב אליממ ,קנעד ךיא , ןוא

 ןָאק ץלַא .טסיינ רעד ,ןעקנע ד סָאד זיא ?עמיה ס'נעשנעמ

 רעד טינ ,ןעקנעד סָאד טינ רָאנ ,םהיא ןופ ןערעוו ןעסירעגקעוַא

 ,סואעצ ןיא ןעביולג רעד יו ,סנעבילג עטמי טשע ב .ןעביולג

 ,ןערעוו טרעטשרעצ ןענָאק .וװ .זַא .א הַאללַא ,ַאוָאהעי ,ַאטרַאטסַא

 זיא ןעקנעד ןיא .רַאברעטשרעצ טינ זיא רעבָא ןיילַא ןעביולג רעד

 ,טכַאמש ךיא סָאװ ךָאנ ןוא גיטיונ בָאה ךיא סָאוװ .טייהיירפ

 ךרוד טינ ,דסח ס'טָאג ךרוד טינ ,טלייטעגוצ טינ רהעמ רימ טרעוו

 רעדָא ,עגילייה יד ,רעטעב עטוג יד ךרוד טינ ,ַאירַאמ יורפגנוי יד

 סע ףַאשרעפ ךיא רָאנ ,ךריק עדנעדניב ןוא עדנעכַאמיזיול יד ךרוד

 לעמיה ןיא ןעבעל ַא זיא (םוס רעד) ןייז ןיימ ,ץרוק .ןייֵלַא רימ

 ןיב רעבָא ןילַא ךיא .ערַאטיגָאק  ַא ,טסייג ןופ ,ןעקנעד ןופ

 סלַא ,(טרַאקעד ךָאנ) רעדנעקנעד סלַא --- טסייג יוװ רהעמ טשינ

 ןיימ ;טינ ךיא ןיב סָאד ,רעּפרעק ןיימ .(רעהטול ךָאנ) רעגיביױלג

 ןיימ טינ ןיב ךיא .ןייּפ רעדָא ןעטסולעג ןופ ןעדייל געמ שיילפ

 .טסייג יװ רהעמ טשינ ,טסייג ןיב ךיא רָאנ ,שיילפ

 עטכישעגיסנָאיצַאמרָאּפער יד ךרוד ךיז טהיצ קנַאדעג רעד טָא

 .גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב
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 ךיז טָאה ,ןטרַאקעד ךָאנ ,עיפָאפָאליפ ערעיינ יד טשרע

 -ידנעטשלָאפ ַא וצ םוטנעטסירק סָאד ןעגנערב וצ ןעמונעג טסנרע
 -נעסיוו , סָאד ןעביוהרעד טָאה יז סָאװ םעדכרוד ,טײקמַאזקריוו רעג

 .ןעגיטליג ןוא ן'תמאזניצנייא םעד וצ "ןייזטסואוועב עכילטפַאש

 -- לעפייווצ ןעטולָאסבַא םעד טימ ןָא יז טביוה רעבירעד

 -טסואוועב ןעכילנהעוועג ם'נופ ןעלציּפוצ םעד טימ ,--- ערַאטיבוד

 טרימיטינעל טינ טרעוו סָאװ ,ץלַא ןופ ךיז ןערהעקבָא םעד טימ ,ןייז

 יד רהיא זיא טשינרָאנ ."ןעקנעד , םעד ךרוד ,"טסייג , םעד ךרוד

 -ןעשנעמ ערעייז ,ןעשנעמ ןופ גנוניימ יד טשינרָאג ,רוטַאנ
 ןיא טפנונרעפ ןיירַא טננערב יז זיב טינ טהור יז ןוא ,ןעּפיצנירּפ

 ןוא עגיטפנינרעפ סָאד זיא עכילקריוו סָאד , : ןעגָאז ןָאק ןוא ץלַא

 ךילדנע יז טָאה ױזַא ,"עכילקריוו סָאד זיא עגיטפנינרעפ סָאד רָאנ
 ,טסייג ןיא ץלַא ןוא ,געיז םוצ ,טפנונרעפ יד ,טסייג םעד טרהיפעג

 ןליפא יו סוג ױזַא ,רוטַאנ עצנַאנ יד ; גיטפנינרעפ זיא ץלַא לייוו
 -ךעפ ןעטלַאהטנע ,ןעשנעמ יד ןופ ןעגנוניימ עטסעטרהעקרעפ יד

 ,טסייה סָאד ,"ןעטסעב םוצ ןענעיד ךָאד זומ ץלַא , םירָאװ ,טפנונ
 .טפנונרעפ רעד ןופ ןוחצנ םוצ ןערהיפ זומ

 -וויטיזָאּפ יד טלַאהטנע (לעמייווצ) "ערַאטיבוד , ס'טרַאקעד

 רעד ,ןעקנעד סָאד ,"ערַאטינָאק , סָאד רָאנ זַא ,גנוטּפיוהעב עטס

 "ןעכילנהעוועג, םעד טימ ךָארב רענעמָאקלָאפ ַא .זיא -- טסייג
 -רע םנו א יד ֹוצ טייקכילקריוו וצ-טביירש סָאװ ,ןייזטסואוועב

 רעד רָאנ ,זיא עניטפנינרעפ סָאד רָאנ !ןעכַאז עגיטפנינ

 -ָאליפ רערעיינ רעד ןופ ּפיצנירּפ רעד זיא סָאד טָא !ןיא טסייג
 -נוא ףרַאש ןיוש טָאה טרַאקעד .עכילטסירק-טכע סָאד ןופ ,עיפָאס

 ,טסיינ רעד , זיא סע ןוא ,טסייג םעד ןופ רעּפרעק םעד טעדיישרעט
 .עהטעג טנָאז ,"רעּפרעק םעד ךיז טיוב סָאװ

 טינ ךָאד ןָאק ,אפונ עיפָאסָאליפ עכילטסירק יד טָא רעבַא

 רעכירעד טמערטש יז ןוא ,עניטפנינרעפ סָאד ןופ ןערעוו זיול
 ,עלעפנייא , יד ןעגעקטנַא ,"עוויטקעיבוס זיולב , סָאד ןענעקטנַא
 סָאד זַא ,זיא ליוו יז סָאוװ  .וז .זַא .א "ןעליווהטומ ,ןעטייקגילעפוצ

 ןייזטסואוועב סעדעי ןוא ,ןהעזסיורַא ץלַא ןיא ךיז לָאז "עכילטעג,
 לַארעביא לָאז שנעמ רעד ןוא ,עכילטענ סָאד ןופ ןעסיוו ַא ןערעוו לָאז

 רעד ךיוא לָאמעלַא דָארנ זיא טרָאד ,טָאנ ואוו רעבָא ;טָאג ןהעז
 5עווייט
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 ןעמָאנ ן'טימ ןעּפורנֶא טינ ןעמ ןָאק םעד בעילוצ עקַאמ
 ןופ ןעכַאז יד רַאפ ןעניוא ענעפָא וליפא טָאה סָאװ ,םעד ףָאסָאליפ

 ַא ,קילב ןעטעדנעלברעפיטינ ןוא ןערָאלק ַא טָאה סָאװ ,טלעוו רעד
 ןיא טהעז סָאװ רעבָא רָאנ ,טלעוו רעד רעביא ?ייטרוא ןעגיטכיר
 רהעמ טשינ ןעדנַאטשנעגעג ןיא ,טלעוו יד יו רהעמ טשינ טלעוו רעד

 .זיא סע יו ,שיַאזָארּפ ץלַא טהעז סָאװ ,ץרוק ,ןעדנַאטשנעגעג יו
 רעדָא ןָא-טגייצ ,טהעז רעכלעוו ,ףָאסָאליפ ַא זיא ןיילַא רעד רָאנ

 סָאד עשידרע סָאד ןיא ,לעמיה םעד טלעוו רעד ןיא טזייוועב

 רעד .עכילטעג -- סָאד עכילטלעוו סָאד ןיא ,עשידרערעביא

 ךָאד טביילב ,גידנעטשרעפ יו טסייוו רעוו ןייז נעמ רעטשרע

 -- : ױזַא
 ,טהעז עגידנעטשרעפ יד ןופ דנַאטשרעפ ןייק סָאװ |

 "הטימעג רעשרעדניק ַא תוטשּפ ןיא טוהט סָאד

 ,עכילטעג סָאד רַאפ גיוא עגיזָאד סָאד ,הטימעג רעשרעדניק רעד טָא

 "ןעכילנהעווענ , ַא רָאנ טָאה רענעי .ףָאסָאליפ םעד טשרע טכַאמ

 סע סייוו ןוא עכילטעג סָאד סייוו סָאװ ,רעבָא רעד ,ןייזטסואוועב

 תמחמ .ןייזטסואוועב "ךילטפַאשנעסיוו, ַא טָאה רעד ,ןענָאז וצ יו

 יד ןופ ךייר םעד ןופ ןע'ןָאקעב ןעבירטרעפ ןעמ טָאה םעט םעד

 טפור ןעמ סָאװ סָאד זַא ,רעכיז ץנַאג טנייש סע ןוא .ןעפַאסָאליפ

 יד וצ זיב יו ,ןעגנַאגעג טינ רעטייוו זיא ,עיפָאסָאליפ עשילגנע יד

 ןענייז סע װ ,ּפעק ערָאלק ענעפורעג ױזַא יד ןופ גנוקעדטנע

 וצ יו טסואוועג טינ ןעבָאה עשילגנע יד .םוי ןוא ןָאקעב ןעוועג

 ץָאליפ .ַא וצ זיב הטימעג ןעשרעדניק םעד ןופ תוטשּפ יד ןעביוהרעד

 ןופ ןעכַאמ וצ יו טסואוועג טינ ןעבָאה ייז ;גנוטיידעב רעשיפָאס

 : ןענָאז וצ ױזַא טניימ סָאד .ןעפָאסָאליפ --- ןעהטימעג עשרעדניק

 יש י ג אל ַא עט ןערעוװ ֹוצ ןעוועג חכב טינ זיא עיפָאסָאליפ רעייז

 סלַא רָאנ ךָאד ןַאק עיפָאסָאליפ יד רעבָא ,עיגָאל ָאע ט רעדָא

 גידנעטשלַאפ ךיז ,ןעכעלסיוא ךילקריוו ךיז עיגָאלָאעט

 טוט ןוא ןעבעל ףיוא ףמַאק רהיא ןופ דלעפ-המחלמ סָאד .ןעכַאמ

 . ,ןעגעװו טרעמיקעג טינ ךיז טָאה ןָאקעב .עינָאלָאעט רעד ןיא זיא
 .ןעטקנוּפ עלַאנידרַאק ןוא ןענַארפ עשיגָאלָאעט

 סָאד .ןעבעל סָאד זיא סינטנעקרעד רעד ןופ דנַאטשנעגעג רעד

 | ."סנעביולג טעד עטרָאװ יד , ,רעלליש} *



 159 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 טבוז ערעדנַא ןופ ןעקנעד סָאד רעדייא רהעמ ,ןעקנעד עשטייד
 ןוא ,ןעבעל ןופ ןעטקנוּפ-לַאװק ןוא ןעגנַאפנָא יד וצ ןעמוקוצוצ
 'שטראקעד .סינטנעקרעד רעד ןיא טשרע ןעבעל סָאד טהעז
 ןעמ ןעוו ,רָאנ טבעל ןעמ :ןיז םעד טָאה "םוס ַאגרע ָאטיגָאק,
 !רָאנ !'ןעבעל סעניטסיינ, :טסייה ןעבעל סעדנעקנעד .טקנעד
 ,ךיוא ױזַא .ןעבעל ע'תמא סָאד זיא ןעבעל ןייז ,טבעל טסייג רעד
 רעדָא טסייג רעד ,"ןעצעזעג עגיבייא, יד רָאנ ןענייז רוטַאנ רעד ןיא
 ,רוטַאנ רעד ןופ ןעבעל ע'תמא סָאד ,רוטַאנ רעד ןופ טפנונרעפ יד
 עדעי ;רוטַאנ רעד ןיא יוװ ,ןעשנעמ ןיא טבעל קנַאדעג רעד רָאנ
 ןעמוק טזומעג טָאה טסייג ןופ עטכישעג יד !טיוט זיא ךַאז רעדנַא
 רעדָא ןעטייהניײמעגלַא ןופ ןעבעל םעד וצ ,עיצקַארטסבַא רעד טָא וצ
 ןיא רעכלעו ,ןילַא טָאג רָאנ טבעל ס} .ןעכַאז עזאלסנעבעל
 ,טסנעּפשעג רעד רעסיוא טשינרָאג רהעמ טבעל סע .טסייג

 ,עיפָאסָאליפ ענרעדָאמ יד זַא ,ןעטּפיױהעב ןעלעוו ןעמ ןָאק יו
 טָאה יז ביוא ,טייהיירפ וצ טרהיפעג טָאה ,טייצ ענרעדָאמ יד רעדָא
 ? טייקכילדנַאטשנעגעג רעד ןופ טלַאװעג רעד ןופ טיירפעב טינ זנוא
 ךיז קערש ךיא וליפא ןעוו ,טָאּפסעד םעד ןופ יירפ ןעד ךיא ןיב
 רעדעי רַאפ ארומ רעבָא בָאה ךיא ביוא ,ךילנעזרעּפ םהיא רַאפ טינ
 -נייא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,גנורחערעפ רעמורפ רעד ןופ גנוצעלרעפ
 ךיוא זיא ענענייא סָאד ?גידלוש םהיא ןיב ךיא זַא ,טעדליבעג
 -סיז קע יד ןעטיברעפ רָאנ טָאה יז .,טייצ רענרעדָאמ רעד עגונב
 .ו .זַא .א רעניטלעוװװענ ןעכילקריוו םעד ,ןעטקעיבא עדנעריט
 רַאפ ,ןעפירנעב ףױא .ה .ה ,עטלעטשעגרָאפ ףיוא
 ,ןערָאלרעפ טינ רָאנ טינ ךיז טָאה טקעּפסער רעטלַא רעד עכלעוו
 טייצ עיינ יד ביוא .טעטיוויסנעטניא ןיא טרעסערגרעפ וליפא רָאנ
 -סילַאער-בָארג רעגילָאמַא רעד ןופ ןָאהט וצ סַאּפש ַא ךיז טביולרע
 רַאמרעד יז טקנעש ,לעווייט םעד ןוא טָאג ןופ גנולעטשרַאפ רעשיט
 ןופ, .ןעפירגעב ערעייז וצ טייקמאזקרעמפיוא רהעמ ץלַא רעטציא
 -ופבעג זיא עטכעלש סָאד ,ןערָאװעג זיול ייז ןענייז ןעטכעלש םעד
 טינ ךיז רהעמ ןעסָאלשטנע לָאמנייא ךיז טָאה ןעמ יו ױזַא ."ןעב
 ןעמ סָאװ ןוא טריטסיזקע סָאװ ,סָאד ןופ ןערינָאּפמיא ןעזָאל וצ
 וצ ןעקָארשעגבָא טינ ףיז ןעמ טָאה ,דנעה יד טימ ןעפיירגנָא ןָאק
 -רַאװרעּפ ןוא טַאַאטש ןעדנעהעטשעב םעד ןעגעקטנַא ןעריטלָאװער
 םעד ןעגעג ןענידניז רעבָא ;ןעצעזענ עדנעהעטשעב יד ןעפ
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 ףירג עב םעד ןעפרַאוװ-וצרעטנוא טינ ךיז ,טַאַאטש ןופ ףירנע ב

 ַא ןעבילבעג ןעמ זיא ױזַא ? טגַאװעג סָאד טלָאװ רע ,ץעזעג ןופ

 ןעמ ,ָאי ; שנעמ רעלַאיַאל "רעכילצעזעג , א ןוא "רעגריב-טַאַאטש

 שיטסילַאנָאיצַאר רהעמ סָאװ ,ךילצעזעג רהעמ ץלַא ךָאנ ךיז טלַאה

 ידכ ,ץעזעג ןעגיטפַאהרעלהעפ ןעגירָאפ םעד טפַאשענבָא טָאה ןעמ

 יר ןעבָאה םעד םעלַא ןיא ."ץעזעג ןופ טסיינ, םעד ןענעיד וצ

 רעבָא ןענייז ייז ,טלַאטשעג רעדנַאנַא רָאנ ןעגירקעג ןעטקעיבָא

 ,ץרוק ; טייקכיוה-רעביוא ןוא טכַאמרעביױא רעייז ןיא ןעבילברעפ

 -נעסעזעב ןוא טײקמַאזכרָאהעג ןיא ןעקעטש ןעבילבעג ךָאנ זיא ןעמ

 ַא טאהעג ןוא ןָא י ס ק ע ? םע ר רעד ןיא טבעלעג טָאה ןעמ ,טייק

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,טריטקעלפער טָאה ןעמ ןעכלעוו ףיוא ,דנַאטשנעגעג

 ןוא טכרָאפרהע טלהיפעג טָאה ןעמ ןעמעוו רַאפ ןוא ,טריטקעּפסער

 ןעכַאו יד ןעטיברעפ יו ןָאטעג טשינ רחעמ טָאה ןעמ .טכרָאפ

 ןוא ןעקנַאדעג ףיוא ,ןעכַאז יד ופ ןעגנולעטשרָאּפ ףיוא

 ךילרעניא רהעמ ץלַא ןערָאװעג זיא טייקניגנעהבא יד ןוא ,ןעפירגעב

 טינ םע זיא .ש .ב .צ ױזַא .ןעזיילוצפיוא ךילגעמ רעגינעוו ןוא

 וצ ,ןרעטלע יד ןופ ןעטָאבעג יד ןופ ךיז ןעריּפיצנַאמע וצ רעווש

 יד ,עמהומ רעד ןוא רעטעפ םעד ןופ דער-רסומ יד ןעפרַאוװרעּפ

 -עגבָא יד טָא רעבָא ;רעטסעוװש רעד ןוא רעדורב םעד ןופ תושקב

 ,ןעסיוועג ןיא טכייל ןיירַא םענייא טרהָאפ טײקמַאזכרָאהעג עטגנָאז

 ,ןעגנורעדָאפ ענלעצנייא יד ךָאנ וליפא טיג ןעמ רעגינעוו סָאװ ןוא

 זַא ,לבש םענעגייא ן'טימ ,שיטסילַאנָאיצַאר ןייא-טהעז ןעמ לייוו

 ןעמ טלַאה גיטפַאהנעסיוװעג רהעמ ץְלַא ,גיטפנינרעפ טינ ןענייז ייז

 ןוא ,עבעיל-ןעילימַאּפ יד ,ןרעטלע וצ טייהנעבעגרעביא יד טסעפ

 ןעגעקטנַא גנוגידניזרעפ ַא ןייז וצ ?חומ ךיז סע זיא רערעווש ץלַא

 רעד ןופ טכַאמעג ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,גנולעטשרָא פ רעד

 גידנערעוו .טכילפ-סטייהנעבענרעביא רעד ןוא עבעיל-ןעילימַאפ

 "ימַאפ רעדנעריטסיזקע רעד ןופ טייקגיגנעהבָא רעד ןופ טזיילעגסיוא

 םעד ןופ טייקגיגנעהבִא עדנעדניב יד ןיא ןיירַא ןעמ טלַאפ ,עיל

 -ןעילימַאפ םעד ןופ טשרעהעב טרעוו ןעס : ףירגעב-ןעילימַאפא

 ןוא הרש ןוא םהרבא ןופ טהעטשעב סָאװ ,עילימאפ יד .טסייג

 רָאנ טרעוו ,זָאלטכַאמ ןערָאװעג זיא טפַאשרעה סעמעוו ,.וו .זַא

 "עילימַאפ , סלֵא רעביא-טביילב יז סָאו טימרעד ,טכילרעניארעפ

 : ךורּפש ןעטלַא םעד ןָא טַארוקַא טעדנעוו ןעמ עכלעוו ףיוא ,ללכב
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 םעד ןיא סָאװ ,"ןעשנעמ םעד רעדייא ןענלָאפ רהעמ ןעמ זומ טָאג ,

 -ַאּפוצ טינ ךיז עקַאט ןָאק ךיא , : ןופרעד גנוטיידעב יד ןזיא לַאפ

 "עילימַאפ , סלַא רעבָא ,ןעגנורעדָאפ עניניזנוא ערעייא וצ ןעס
 ; "גרָאז ןוא עבעיל ןיימ ןופ דנַאטשנעגעג רעד ךָאד רהיא טביילב
 -נייא רעד ןעכלעוו ,ףירנעב רענילייה ַא זיא "עילימַאפ , יד םירָאוװ

 ,עילימַאפ יד טָא ןוא-- .ןענידיילעב םינ לָאמנייק ראט רענלעצ

 ַא ,קנַאדעג ַא סלא ןרָאװעג טניזטנע ןוא טכילרעניארעפ זיא סָאװ

 -ָאּפסעד סעמעוו ,"ענילייה , סָאד סלא רעטציא טליִג ,גנולעטשראפ

 ןיימ ןיא לעמוט ַא טבַאמ יז לייוו ,רעווש ױזַא לָאמ ןהעצ זיא עיט

 ,ןרעוו ןעכָארבעג ןַאד רָאנ ןָאק עיטָאּפסעד עניזָאד יד  .ןעסיוועג

 -ך ַא ג ַא רימ רַאפ טרעוו עילימַאפ עטלעטשעגרָאפ יד וליפא ןעוו

 טימ ךיא בָאה סָאוו ,בייווא :םיקוסּפ עכילטסירק יד .טשינ

 ןעציירפיוא ןעשנעמ םעד ןעמוקענ ןיב ךיא , *,"? ןָאהט וצ ריד

 ןא -""רעטומ רהיא ןעגעק רעטכָאט יד ןוא רעטָאפ ןייז ןענעק

 רעשלעמיה רעד ףיוא גנוזייוונֶא ןַא טימ טיילנעב ןענייז ,ערעדנַא

 יו ,רהעמ טשינ ןעטייטעב ייז ןוא ,עילימַאפ רעכילטנעגייא רעדָא

 סיוטשנעמַאזוצ ַא ןופ לַאפ ןיא זַא ,טַאַאטש םעד ןופ גנורעדָאפ יד

 ענייז ןעכרָאהעג רימ ןעלָאז ,עילימַאפ רעד ןוא םהיא ןעשיווצ

 | .ןעטָאבעג

 רעד טימ סע טלאה יוזא ,עילימאפ רעד טימ יוװ ענענייא סאד
 רעד ןופ ,בָא עגינייא ךיז ןענָאז טָאבעגילַארָאמ ןופ .טעטילַארָאמ
 זיא טעטילַארָאמ יד .רעווש רהעז --- ?טעטילַארָאמ , גנולעטשרָאפ

 טכַאמ רהיא ,טכַאמ עניטסיינ רהיא ,לַארָאמ רעד ןופ "עעדיא , יד

 פעירעטַאמ-וצ זיא לַארָאמ יד ,טרהעקרעפ ;ןעסיוועג םעד רעביא

 ; ןעשנעמ "ןעגיטסיינ , םעד ןוא ,טסייג םעד ןעשרעהעב ןענעק וצ
 טדניב ,"טסיינ-יירפ, םעד ,ןעגיגנעהבָאנוא םענעפורעגנױזַא םעד

 .טינ יז

 רע לעטשנָא ןַא רַאפ סָאװ ןעכַאמ געמ טנַאטסעטָארּפ רעד

 ךָאד םהיא טביילב "טרָאװ ס'טָאג, ,"טפירש עגילייה, יד ,ליוו
 רע טָאה ,"נילייה, רהעמ טינ םהיא רַאפ זיא סָאד ןעוו .גילייה
 טביילב טימרעד ןוא .טנַאטסעטָארּפ ַא --- ןייז וצ טרעהעגפיוא
 טרעוו טפירש רעניזָאד רעד ןיא סָאוװ ,גילייה ךיוא רעבָא םהיא

 .4 ,2 ,ןַאהָאו * |
 ,88 ,10 ,סויחטַאמ **
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 יו .זַא .א ןעטעטירָאטױא עטמיטשעב טָאג ןופ יד ,"ןעסייהעג

 ,ףיוא טינ ךיז טזייל סָאװ ,סעּפע םהיא רַאפ ןעביילב ןעכַאז יד טָא

 ; "תוקיפס עלַא ןופ הלעמל,, ,ןערהירוצ טינ ךיז רָאט ןעמ סָאװ וצ

 "קַארּפ רעד ןיא טרעװ רעכלעו ,לעפייוו צ רעד יװ ױזַא ןוא

 עטסנעגייא ס'נעשנעמ םעד זיא ,גנולסיירטפיוא ןַא קיט

 .אפֹוג םהיא ןופ "הלעמל, ןעכַאז עגיזָאד יד רעבירעד ןעביילב ,ךַאז

 ;ןעביולג -- טעװ רעד ,ןעסייריזיול טינ ןופרעד ךיז ןָאק סע רעוו

 .ייז ןעדנוב עג ןיירעד ןָא טסייה ןעביולג ןיירעד ןיא םירָאוװ

 ןעביולג רעד זיא םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןיא סָאװ םעדכרוד

 ןַא ןערָאװעג טפַאשטכענק יד ךיוא זיא ,רעכילרעניא ןַא ןערָאװעג

 -עגניירַא ךיז ןיא ןעטייקנילייה עגיזָאד יד טָאה ןעמ : עכילרעניא

 ןוא ןעטכיד ןעצנַאנ םענעגייא םעד טימ ןעטכָאלפרעפ ייז ,ןעמונ

 ענילייה , ַא ,"ןעסיוועג ןופ ךַאז , ַא רַאפ טכַאמעג ייז ,ןעטכַארט

 טנַאטסעטָארּפ םעד זיא רעבירעד  .ייז ןופ ךיז טיובענפיוא "טכילפ

 -נעסיוועג יד ןוא ,ןעמוקדזיול טינ ןָאק רע סָאװ ןופ ,סָאד גילייה

 .רעטקַארַאכ ןייז ץלַא יװ רערעלק טנעכייצעב טייקגיטפַאה

 -נעמ םעד טכַאמעג שיטקַאפ טָאה םזיטנַאטסעטָארּפ רעד

 ,ןעסיוועג רעד ."טַאַאטשיייצילָאּפ ןעמייהעג, ַא וצ ךיילנ ןעש

 ןופ גנונעוועב רעדעי רעביא טכַאװ ,רערעיול ןוא ןָאיּפש זיא סָאװ

 ךַאז, ַא םהיא ייב זיא קנַאדעג רעדעי ןוא טַָאהט עדעי ןוא ,טסייג

 טייקנעסירוצ רעד סָא ןיא  .;ךַאז-ייצילַאּפ ַא .ה .ד ,"ןעסיוועג ןופ

 -יוועג , ןוא "בעירט-רוטַאנ, ןיא ,ןעלייט ייווצ ןיא ןעשנעמ םעד ןופ

 (ייצילַאּפ עטסגינעווניא יד ןוא םלוע רעטסגנינעווניא רעד) "ןעס

 רעד ןופ טפנונרעפ יד .טנַאטסעטָארּפ ןופ םצע רעד טהעטשעב

 ("ףריק רעד ןופ טפנונרעפ , רעשילױטַאק רעד טָאטשנַא) לעביב

 -טסואוועב ןוא לחיפעג עגיזָאד סָאד ןוא ,גילייה רַאפ םהיא ייב טליג

 יד .ןעסיוועג --- טסייה ,גילייה זיא טרָאװ-לעביב סָאד זַא ,ןייז

 ןיא םענייא "טצעזעגניירַא , ױזַא טא טימרעד טרעוו טייקנילייה

 םעד ןופ ,ןעסיוועג ןופ טינ ךיז טיירפעב ןעמ ביוא .ןעסיוועג

 -טינ ןעלדנַאה רשפא ךָאנ ןעמ ןָאק ,ענילייה סָאד ןופ ןייזטסואוועב

 .זָאלנעסיװעג טינ לָאמנייק רעבָא ,גיטפַאהנעסיװעג

 םעד םייקמ זיא רע ןעוו טנידעירפעב ךיז טלהיפ קילָאטַאק רעד

 ןעטסעב, ןייז טיול טלעדנַאה טנַאטסעטָארּפ רעד ; לה ע םע ב

 רשב רע'טושּפ ַא רָאנ זיא קילָאטאק רעד ."ןעסיוועג ןוא ןעסיוו
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 טָא .רעכילטסייג ַא ןיילַא ןיא טנַאטסעטָארּפ רעד ,םדו
 ךיילגוצ ןוא רעטלַאלעטימ םעד רעביא טירשטרָאפ רעד זיא סָאד
 סָאר סָאװ --- עדָאירעּפ-סנָאיצַאמרָאפער רעד ןופ ךולפ רעד ךיוא

 ,גידנעטשלאפ ןערָאװעג זיא עכילטסייג

 שרעדנַא סעּפע ןעוועג עיפָאסָאליפ-לַארָאמ עשיטיאוזעי יד זיא
 ןוידּפ) סעיצנעגלודניא ןופ ףיוקרעפ םעד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא רעדייא
 ןיא דיישרעטנוא רעגיצנייא רעד ? (דניז ןופ ףיוקסיוא םעד רַאפ
 ןופ טסַאל םעד ןופ ןערָאװעג טיירפעב זיא רעכלעוו ,רעד סָאװ ,רָאנ

 םעד ןא טכיונייא ןַא ןעגירקעג רעטציא טָאה ,דניז ענייז
 דניז ענייז יו ,טנייצרעביא ךיז טָאה ןוא דניז ןופ ןעבעגרעפ
 םעד ןיא םירָאװ ,םהיא ןופ ןערָאװעג ןעמונעגקעווַא ךילקריוו ןענייז
 דניז ןייק רָאנ זיא (ןעטסיאוזַאק) לַאפ ןעטמיטשעב םענעי רעדַא
 -נענלודניא ןופ ףיוקרעפ רעד .ןעגנַאגעב זיא רע סָאװ ,סָאד םינ
 טבַאמענ ןוא ,טכַאמעג רתומ םיאטח ןוא תוריבע עלַא טָאה סעיצ
 ןעגעמ תוואת עכילניז עֶלַא ,ןעסיוועג ןופ לעמרומ ןעדעי ןעגייווש
 .ךריק רעד ןופ טּפױקעגבָא רָאנ ייז טָאה ןעמ ביוא ,ןעניטלעוועג
 ןערָאװעג טצעזעגטרָאפ זיא תוואת עכילניז ןופ גנוגיטסניגעב יד טָא
 ,ערעטסניפ יד ,תודמ-ילעב עננערטש יד תעב ,ןעטיאוזעי יד ןופ
 -םילהת ענעכארבוצ-הטימעג ,סעקינ'הבושת-ילעב עשיטַאנַאפ
 -?ָאפרעפ ע'תמא יד סלַא םינּפ לכ לע -- ןעטנַאטסעטָארּפ עדנעגָאז
 ןעגיטסייג םעד רָאנ טנעקרעדנָא ןעבָאה -- םוטנעטסירק ןופ רעמָאק
 פעיצעּפס ןוא ,םזיצילָאטַאק רעד .ןייֵלַא ןעשנעמ ןעכילטסייג ןוא
 ; םזיִאנע םעד ןעפלָאהעג ןפוא םעד ףיוא ןעבָאה ,ןעטיאוזעי יד
 -נוא ןענופעג ןיילַא םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןיא וליפא ןעבָאה ייז
 זנוא ןעבָאה ןוא ,רעגנעהנָא עגיניזטסואוועבנוא ןוא עניליוויירפ
 -ניז רעד ןופ גנַאנרעטנוא ןוא גנולּפירקרעפ א ןופ טעװעטַארעג
 םזיטנַאטסעטָארּפ רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .טייקכיקל
 ױזַא ןוא ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא טפַאשרעה ןייז טיײרּפשעגסױא
 ,"ןעכילטעג , םעד ,םהיא ןעבעל רָאפ טלעטש עשיטיאוזעי סָאד יוװ
 סָאד ןופ ןרעדנוזבָא טינ ךיז טזָא סָאװ ,"עשלעפייט , סָאד ראנ
 -םיורא טינ ץענרע ןיא ךיז עכילטעג סָאד רעבירעד ןָאק ,עכילטעג
 טנעיז ,.ש .ב .צ ךיירקנַארפ ןיא יו ,ןחעזוצ זומ רָאנ ,ןיילא ןעלעטש
 םעד טימ םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןופ םוטרעטסיליפ רעד ךילדנע
 .ןעביוא ןופ טסייג
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 ,טנעמילּפמָאק םער ןעכַאמ ןעמ טנעלפ םזיטנַאטסעטָארּפ םעֶד

 ןִא ףיוא טלעטשעגקעװַא רעדעיו עכילטלעוו סָאד טָאה רע סָאװ

 .וװ .זַא .א ,טַאַאטש םעד ,עהע יד .ש .ב .צ ,סופ ןעטפַאהנערהע

 סָאה ,סעכילטלעו סלַא עכילטלעוו סָאד דָארג זיא רעבָא םהיא

 .םזיצילָאטַאק םעד רעדייא רעגיטליגכיילג לעיפ ךָאנ ,עגיד'הזה-םלוע

 האנה קשח וליפא טָאה ןוא ןהעטשעב טלעוו יד טזָאל קילָאטַאק רעד

 -קעזנַאק ,רעגיטפנינרעפ רעד תעב ,ןעסונעג ערהיא ןופ ןעבָאה וצ

 סָאד ןעטכינרעפ ןעצנַאגניא רָאנ טלָאװ טנַאטסעטָארּפ רעטנעוו

 ױזַא .סע טגילייה רע סָאװ ,םעדכרוד ךאפנייא ,עכילטלעוו

 לייוו ,טײקכילריטַאנ יד ןערָאװעג ןעמונעגקעוַא עהע רעד ןופ זיא

 ןעשילָאטַאק םעד ןופ ןיז םעד ןיא טינ -- גילייה ןערָאװעג זיא יז

 סָאװ ,ךריק רעד ןופ השודק רהיא טמוקעב יז ואוו ,טנעמַארקַאס |

 םעד ןיא רָאנ ,גילייה טינ יז זיא דנורג ןיא זַא ,ךָאד טנייצ סָאד

 -רעפ גילייה ַא ,ןיילַא ךיז ךרוד גילייה הלחתכל זיא יז סָאװ ,ןיז

 רעד טָאה רעהירפ .וו .זַא .א טָאַאטש רעד ןעכיילג סָאד .סינטלעה

 ןוא טייקגילייה יד ןעטשריפ יד ןוא טַאַאטש םעד ןעבעגעג טסּפױּפ

 יד ,גילייה ןייֵלַא ךיז ןופ טַאַאטש רעד זיא טציא ; הכרב ןייז

 -רעביא .הכרב ס'חלג םעד טינ ףרַאדעב ןוא גילייה זיא טעטסעיַאמ

 טגילייהעג טכער-רוטַאנ סָאד רעדָא גנונדרָא-רוטַאנ יד זיא טּפיוה

 .ש .ב .צ םע טסייה רעבירעד ."גנונדרָא ס'טָאג, סלַא ןערָאװעג

 ןעביילב ױזַא :11 לעקיטרַא ןָאיסעּפנָאק רעגרובסנוא רעד .ןיא

 גולק ןעבָאה ןעלוסנָאקסירוי יד יו ,ךורּפש םעד ייב רעטציא רימ

 ַא זיא דנַאנייב ןייז ןעלָאז בייוו ןוא ןַאמ זַא :טגָאזעג גיטכיר ןוא

 ,טכער ףךילריטַאנ א זיא סע זַא טנייה .טכער ךילריטַאנ

 -םעג רוטַאנ רעד ןיא ןכב ,גנונ דר ַא ס'ט ַא ג סָאד זיא

 רשפא סָאד זיא ןוא ."טכער ךיל ט ע ג ךיוא אליממ ןוא טצנַאל

 ךַאברעייפ ןעוו ,םזיטנַאטסעטָארּפ רעטרעלקעגפיוא ןַא רעדייא רהעמ

 טינ ןייז וליפא לָאז ,גילייה רַאפ ןעסינטלעהרעפ עלַארָאמ יד טלַאה

 סָאװ ,טסייג םעד בעילוצ רַאפרעד רעבָא ,גנונדרָא ס'טָאנ סא

 -- עהע יר רענָאא ":טביירש רֶע ? םצע רעייז ןיא טנעיל

 ךרוד גילייה זיא --- עבעיל ןופ דנוב רעיירפ סלַא ךילריטַאנ

 סָאװ ,גנורגיברעפ רעד ןופ רוט ַאנ רעד ךרוד ,ןיילַא ףךיז

 י ,403 .ז ,"סמוטנעטסירק סעד ןעזעוו, *
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 זיא יד ,עזעיגילער ַא ןיא עהע י ד רָאנ .ןעסָאלשעג ָאד טרעוו

 יד ,עהע רעד ןופ םצע םעדי טימ טמיטש עכלעו ,ע'ת'מ א ןַא

 ייז .ןעסינטלעהרעפ עלַארָאמ עֶלַא טימ סע זיא ױזַא ןוא .עבעיל

 -יטלוק ייז ןערעוו טרָאד רָאנ ,עשיל אר ָאמ טרָאד רָאנ ןענייז

 עזעינילער םֶלַא ןעטליג ייז ןעוו ,ןיז ןעשילַארָאמ ַא טימ טריוו

 ,טרָאד רָאנ ןיא טפַאשדניירפ ע'תמא .ןיילַא ךיז ךרוד

 - ַא טימ טיהעגבִא ןערעוו טפַאשדניירפ רעד ןופ ןעצינערג יד ואוו

 טיה רעגיביױלג רעד רעכלעוו טימ ,טייקגיטפַאהנעסיוועג רעזעיגילער

 ןייז ריד לָאז ןוא זיא גילייה .טָאג ןייז ןופ טייקגידריוורהע יד בָא

 גילייה ,עחע יד גילייה ,םוטנעגייא סָאד גילייה ,טפַאשדניירפ יד

 רַאפ ןוא ןַא ילייה רעבָא ,ןעשנעמ ןעדעי ןופ ןייזליואוו סָאד

 .ןייֵלַא ףיז

 לָאטַאק םעד ןיא .טקנוּפ רעכילטנעזעוו רהעז ַא זיא סָאד

 רעדא השודקבש רבד א ןרעוו עקאט עכילטלעוו סָאד ןָאק םזיצ

 הכרב רעכילרעטסעירּפ רעניזָאד רעד ןהֶא רעבָא ,טגילייהעג

 ןענייז םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןיא טרהעקרעפ ; גילייה טינ סָאד זיא

 יז ,ןיילַא ךיז ךרוד גילייה ןעסינטלעהרעפ עכילטלעוז יד

 רעשיטיאוזעי רעד .ץנעטסיזקע רעזיולב רעייז ךרוד גילייה ןענייז

 טימ יונעג טמיטש "ןעלטימ ירד טנילייה קעווצ רעד  ;ּפיצנירּפ

 ךיז רַאפ .טגילייהרעפ ןערעוו ןעכַאז רעכלעוו ךרוד ,השודק רעד

 ןייז ןרעדנָאז ,גילייהנוא טינ ,גילייה טינ לעטימ ןייק ןיא ןייֿלַא

 םעד טגילייה ,ךריק רעד רַאפ ןעצונ ענייז ,ךריק רעד וצ גנוהיצעב

 ַאזַא סלַא ןערָאװעג ןעבעגעגנָא זיא גינעק א ןענע'גרה לעטימ

 ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ןערָאװעג ןָאטעג זןיא סע ביוא ;לעטימ

 רהיא ןעגירק טעוװ טָאהט יד זַא ,ןייז רעכיז ןעמ ןָאק ,ךריק רעד

 םעד ייב .ןעכָארּפשעגסױא ןעפָא טינ ןליפא ןעוו ,גנונילייהרעפ

 יז ןיא קילָאטַאק םעד ייב ,גילייה טעטסעיַאמ יד זיא טנַאטסעטָארּפ

 ךרוד השודקל ןערָאװעג טרהיפעגניירַא זיא יז ןעוו ,גילייה ןַאד רָאנ

 טסּפױּפ רעד ?ייוו ,רַאפרעד רָאנ ךיוא ןוא ,רעטסעירּפרעביױא םעד

 -עלַא רַאפ לָאמנייא טייקגילייה עגיזָאד יד טלייטעגנייא רהיא טָאה

 ןייז רע טלָאװ .טקַא ןעלעיצעּפס ַא ךרוד טינ וליפא ביוא ,לָאמ

 םעד רַאפ ןעבילבעג גינעק רעד טלָאװ ןאד ,ןעגיוצעגקירוצ השודק

 רשב רע'טושּפ ַא רעדָא שנעמיטלעוו ַא, יו רהעמ טשינ קילָאטַאק

 .רעטגילייחרעפ-ןייק-טינ ַא ,"םדו
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 וצ אפונ עכילניז סָאד ןיא טכוז טנַאטסעטָארּפ רעד ביוא

 רָאנ ןעטפעהעב ןענָאק ךיז לָאז רע ידכ ,טייקנילייה ַא ןעקעדטנע

 -רעפ וצ קילָאטַאק רעד רעכינ טבערטש ,גילייה זיא סָאװ סָאד טימ
 סע ואוו ,טעיבענ רעדנוזעב ַא ןיא עכילניז סָאד ךיז ןופ ןעביירט
 .רוטַאנ רעד ןופ ןעלייט ערעדנַא יו ,ךיז רַאפ הטרעוו ַא ךיז טָאה

 רהיא ןופ עהע עכילטלעוו יד טפַאשעגבָא טָאה עכריק עשילָאטַאק יד
 רעד ןופ ןעניוצעגבא ןעשנעמ ערהיא טָאה ןוא דנַאטש ןעגילייה

 עהע יד טָאה ךריק עשיטנַאטסעטָארּפ יד ; עילימַאפ רעכילטלעוו

 טינ רעבירעד ןוא ,גילייה רַאפ טרעלקרעד דנַאב-ןעילימַאפ םעד ןוא
 ,עכילטסייג ערהיא רַאפ גיסַאּפנוא

 רָע .סעלַא ןענילייה קילָאטַאק רעטונג ַא יו געמ טיאוזעי ַא
 גיטיונ ןיב רעטסעירּפ סלַא ךיא :ןענָאז ךיז .ש .ב .צ רָאנ ףרַאד
 ,רעפייא רהעמ טימ ןענעיד רעבָא רהיא ןָאק ךיא ,ךריק רעד רַאפ
 ליוו רעבירעד ; זיא גירעהעג יו ןעטסולעג עניימ גיהורעב ךיא ןעוו
 דניירפ םענעי ןעטפינרעפ ןעזָאל ,לעדיימ סָאד טָא ןערהיפרעפ ךיא

 -סעירּפ ַא זיא סע לייוו ,נילייה זיא קעווצ ןיימ .וו .זַא .א םעניימ

 לב ףוס םירָאו .,לעטימ םעד רע טנילייה ךילגלָאפ ,קעווצ ס'רעט
 ָֿאז סָאװרַאֿפ .ךריק רעד ןופ ןעצונ םוצ ןָאטעג ךָאד סע טרעוו ףוס
 רעזייק םעד ןעגנַאלרעד וצ ןעקערשבָא ךיז חלנ רעשילָאטַאק רעד

 םוצ -- םיורב-גילייה עטעטפיגרעפ סָאד ןעטעבעיז םעד ךירנייה
 ? ךריק רעד ןופ ןייזליואוו

 ןעדעי טלעדַאטענ ןעבָאה ןעטנַאטסעטָארּפ עכילכריק-טכע יד |
 עגיטסייג סָאד ,עגילייה סָאד רָאנ ?ייוו ,"ןעגינעגרעפ גידלושנוא,

 ןעזייווכַאנ טנַאקעג טינ ןעבָאה ייז סָאװ ןיא .גידלושנוא ןייז ןָאק

 -רַאוורעפ טזומעג ןעטנַאטסעטָארּפ יד ןעבָאה ,טסייג ןענילייה םעד

 "רעד ןוא (ךריק רעד ןיא .ש .ב .צ) ץוּפ ,רעטַאעט ,ץנעט :ןעפ
 .ןעכיילג

 זיא םזיניולַאק ןעשינַאטירויּפ םעד טָא טימ ךיילגרעפ ןיא
 -סיינ .ה ,ד ,ןעזעיגילער םעד ףיוא רהעמ רעדעיוו םזינַארעטול רעד

 טימ טסילש רעטשרע רעד .רעלַאקידַאר זיא רע -- געוװ ןעניט

 ןוא ,עכילטלעוו ןוא עכילניז סלַא ןעכַאז עגנעמ ַא סיוא לָאמַא
 טכוז ןעגעגַאד םזינַארעטול רעד ;ךריק יד טריציפירויּפ
 וצ .טסייג ןעכאז עלַא ןיא ןעגנערבוצניירַא ךילגעמ רָאנ ואוו

 םעד ףיוא ןוא ,ןעזעוו סלַא טסייג ןענילייה םעד ץלַא ןיא ןענעקרעד
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 סוק ןענייא ) ,ךילטלעוו זיא סָאװ ,ץלא ןענילייה וצ ןפוא
 טנילייה עהע ןופ טסיינ רעד ."ןערהעוו דנַאמעינ ןנַאק ןערהע ןיא

 רע) לעגעה רענַארעהטול םעד ןעננולעג סע זיא רעבירעד (.םהיא
 ַא ליוו רע, :ריפַאד טרעלקרעד עלעטש ַא ץעגרע ןיא ךיז טָאה

 ףירגעב םעד ןערהיפוצכרוד גידנעטשלָאפ ("ןעביילב רענַארעהטול
 --- רעדָא ,טסיינ רענילייה .חה .ד ,טפנונרעפ זיא ץלַא ןיא .םוטעמוא

 זיא עכילקריו סָאד ןעד ,"גיטפנינרעפ זיא עכילקריוו סָאד,

 ןָאק ,ןעגיל ַא ןיא וליפא ,ךַאז רעדעי ןיא יו תויה ,ץלַא שיטקַאֿפ
 רעטולָאסבא ןייק ָאטינ זיא סע :טיײהרַאװ יד ןערעוו טקעדענפיוא

 .ןעכיילגרעד ןוא ,סטכעלש עטולָאסבַא ןייק ,ןעניל

 רָאנ טעמב ןערָאװעג ןעפַאשעג ןענייז "קרעווטסיינ, עסיורג

 ע'תמא יד ןעוועג ןענייז ןיילַא ייז יו ױזַא ,ןעטנַאטסעטָארּפ ןופ

 .טסיינ ןופ רערהיפכרוד ןוא םידימלת

 רָע !ןערילָארטנָאק וצ חכב טָאה שנעמ .ַא ןעכַאז גינעוו יוו
 ,ןעלאו ענייז ןעביירט םי םעד ,נעוו רהיא ןהעגנ ןעזָאל ןוז יד זומ

 ןעגעקטנַא זָאלטכַאמ רע טהעטש ױזַא .?עמיה םוצ ןעכירק גרעב יד
 ןופ ןערהעװ ךיז רע ןַאק .ערַאברילַארטנַָאקנוא סָאה

 רעד טָא ןענעקטנַא גיטכעמנוא יא רע זַא ,קורדנייא םעד

 רע ןעכלעוו וצ ,ץעזעג טסעפ ַא זיא יז ?לעוו רעגיטפַאהנעזעיר
 סָאװ וצ .לאזקיש ןייז טמיטשעב יז ,ןעפרַאוװרעטנוא ךיז זומ
 טָאה יז ?טבערטשעג טייהשנעמ עכילטסירק-רַאפ יד טָאה
 ןופ ,לזמ ןופ ןעמערוטשניירַא םעד ןופ ךיז ןעיירטעב וצ טבערטשענ

 ןעבָאה רעקיָאטס יִד .ייז ןופ ןרעדנע ךיז ןעזָאל וצ טינ ,לַאזקיש

 ייז סָאװ םעדכרוד .ה .ד ,עיהט ַא ּפ ַא רעד ןיא טכיירגרעד סָאד
 ,רוטַאנ רעד ןופ ןעפירגנָא יד וצ גיטליגכיילג טרעלקרעד ךיז ןעבָאה

 .ייז ףיוא גנוקריוו ַא ןעבָאה ןעלָאז ייז טזָאלרעד טינ ןעבָאה ןוא

 -ימד ַא ?ינ, ףורּפש ןעטמהירעב םעד סױרַא טגָאז ץַארָאה

 ן'פיוא טנידניקרעפ סָאװ ,(ןרעוו לעּפתנ טשינרָאג ןופ)  "י ר ַא ר

 : טלעוו רעד וצ ,ןרעדנַא םעד וצ טייקניטלינכיילנ יד ןפוא ןעגיבלעז

 רעזנוא ןעפורסיורַא טינ ,ננוקריוו ןייק ןעכַאמ טינ זנוא ףיוא לָאז יז

 םודיווַאּפ מיא, :ענייז רעטרעװו ענעי ןוא .ןעניוטשרע
 -בָאנוא עניבלעזיד סא טקירד "עַאניאור טנעירעפ
 :8 קוסּפ ,םילהת ןופ 46 רומזמ רעד יו ,טייקנעקָארשעג

 א
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 "ןהענרעטנוא לָאז טלעוו יד וליפא ןעוו ,טינ ארומ ןייק ןעבָאה רימ,
 טנעפעעג טרעוו םעלַא םעד טָא ןיא ..(ץרא רימהב ארינ אל ןכ לע)

 -- לבה זיא טלעוו יד זַא ,קנַאדעג ןעכילטסירק םעד רַאפ ריט ַא

 .גנוטכַארעּפיטלעוו רעכילטסירק רעד רַאפ

 ןופ טסיג רעכילרעטישרענוא ,רענעסַאלעג רעד
 ןיכמ ךיז טָאה טלעוו עטלַא יד ןעכלעוו טימ ,"ןעשנעמ ןעגולק, םעד
 עכילרעניא ןַא טלהיפרעד טציא טָאה ,ףוס רחיא וצ ןעוועג

 -נעדייל) עיסקַארַאטַא ןייק רעכלעוו ןעגעקַא ,גנורעטישרע

 טנַאקעג טינ םהיא טָאה הטומ רעשיַאטס ןייק ,(טייקגיזָאלטּפַאש

 ןופ ןעסולפנייא עֶלַא ןופ טרעכיזעג זיא סָאװ ,טסייג רעד .ןעציש
 טהעטש ןוא ּפעלק ערהיא וצ ךילדניפמע טינ זיא סָאװ ,טלעוו רעד

 סָאװ ,טשינרָאג טרעדנואוועב סָאװ ,ןעפירננָא ערהיא רַאפ רעכעה

 ןערעו טכַארבעגסױרַא טלעוו רעד ןופ ןברוח ןייק ךרוד טינ ןָאק

 ןַא ןהֶא ןעדיז וצ ןעביוהעגנָא רעדעיװ טָאה רע --- דלודענ ןופ

 ןייז ןיא טלעקיווטנע ךיז ןעבָאה (רעטסייג) ןעזַאנ לייוו ,טלַאהבָא
 רעשינַאכ עמ רעד יו םעדכָאנ ןוא ,גינעווניא םענעגייא

 ,םַאזקריוונוא ןערָאװעג זיא ,ןעסיורד ןופ טמסוק סָאװ ,סיוטש

 ןופ ףיוא ןענער סָאװ ,ןעגנונַאּפש עשימע כ יד ןעבָאה

 .לעיּפש ןערַאברעדנואוו רעייז ןעביירט וצ ןעביוהעגנָא ,גינעווניא

 ד יא סָאװ ,טימרעד עטכישעג עטלַא יד ךיז טנידנע שיטקַאֿפ

 ןעכַאז עלַא , .טלעוװ רעד ןופ םוטנענייא ןיימ טפמעקעגסיוא בָאה

 סויטַאמ) ."רעטָאפ ןיימ ןופ ןערָאװעג ןעבעגענרעביא רימ ןענייז

 רימ רַאפ ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה ,טלעוו יד ,יז (27 1

 -טנע,, זיא יז ;.װ .זַא .א ,נילייה ,ךילגנעגוצ-טינ ,גיטכעמרעביוא

 ױזַא ,טלעפענ רימ יוװ ןעצנַאגניא יז ?עדנַאהעב ךיא ; "טרעטעג

 ןעביאסיוא טנַאקעג ךיא טלָאװ ,טלעוועג רָאנ טלָאװ ךיא ןעוו זַא

 .טסייג ןופ טכַאמ יד .ה .ד ,ןעטפערק-רעדנואוו עלַא רהיא ףיוא

 ירעבליומ יד ןעליופעב טלָאװ ,גרעב טרהעקעגרעביא טלָאװ ךיא

 םי ןיא ךיז ןעצעזרעפ ןוא ןעסיירסיוא ןיילַא ךיז ןעלָאז ייז רעמיוב

 ערַא בקנעד .ה .ד ,עכילגעמ סעלָא טכָאװ ןוא ,(6 ,17 ,סַאקול)

 סָאװ ,םעד רַאֿפ ךילנעמ ןענייז ןעכַאז עלַא; :ןָאהט טנַאקעג

 יד ,טלעוו רעד ןופ ררַאה רעד ןיב ךיא .(28 ,9 ,קרַאמ) "טביופנ

 -ִא ר ּפ ןערָאװעג זיא טלעוו יד .עניימ זיא "טייק כיֿפרר עה,

 :ןעדנואושרעפ רהיא ןופ ןיא עכילטענ סָאד םירָאװ ,שיַאז
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 ןעטלַאװ ןוא ןעטלַאש ןָאק ךיא ןעכלעוו טימ ,םוטנענייא ןיימ זיא יז
 .טלעפעג (טסייג םעד .ה .ד) רימ יוװ

 רעד ןייז וצ ,ןעביהרעד טייו ױזַא ךימ בָאה ךיא ןעוו

 רעד טָאה טפלָאמַאד ,טלעוו רעד ןופ רעמיטנעגייא

 טָאה רע :גנעיז ןעגידנעטשלַאפ ןעטשרע ןייז ןענואוועג םזיִאגע

 טָאה ןוא ,ןערָאװעג זָאלטלעוו ןיא ,טלעוו יד ןעוועג חצנמ

 סָאלש רעטנוא רעטלַאטלעװ ןעגנַאל ַא ןופ גנוברעוורע יד ןעטלַאהעב

 ,לעגעיר ןוא
 ןיא "טייקכילררעה, עטשרע יד ,םוטנעגייא עטשרע סָאד

 ! ןרָאװעג ןעברָאװרע

 ןופ ררַאה רעד טינ ךָאנ זיא טלעוו רעד ןופ ררַאה רעד רעבָא

 טינ זיא רע :ןעליוו ןייז ןופ ,ןעלהיפעג ענייז ןופ ,ןעקנַאדעג ענייז

 ךָאנ זיא טסייג רעד םירָאװ ,טסייג ןופ רעמיטנעגייא ןוא ררַאה רעד

 טסירק "רעזָאלטלעװ, רעד ןוא -- "טסייג רעגילייה , רעד --- גילייה

 ףמַאק רעטלַארוא רעד ביוא ."זָאלטָאג , ןרעוו וצ חכב טינ טָאה
 רעכילרעטלַאלעטימ רעד זיא ,טלעוו רעד ןענעג ףמַאק ַא ןעוועג זיא

 רענעי ;טסייג םעד ,ךיז ןעגעג ףמַאק ַא (רעכילטסירק רעד)
 ןעגעקטנַא -- רעד ,טלעוװ-ןעסיורד רעד ןעגענ ףמאק א ןעוועג זיא

 רעד זיא שנעמ רעכילרעטלַאלעטימ רעד .טלעוו רעכילרעניא רעד

 -יניז ,רעדנעניז רעד ,"טרהעקעג ךיז ןיא זיא קילב ןייז סאוו ,שנעמ

 .שנעמ רעג

 ,המכחיט? עוו יא עניטייצרַאפ יד ןופ המכח עצנאג יד

 .עינָאלָאעט ,'ה י ד ו מ ? זיא עיינ יד ןופ המכח עצנאג יד

 ןערָאװעג גיטרַאפ ןענייז (ןעדיא יד ךיוא רעטנורַאד) ןעדייה יד

 ךיוא ןערעוו וצ גיטרַאפ ךַאז יד זיא טציא רעבָא ; טלעוו רעד טימ

 רעדָא זָאלטסיײנ ןערעװ .ה .ד ,טסייג םעד טימ ,ךיז טימ
 .ןָאלטָאג

 -רעטנוא ,ףיורעד ןעטיײברַא רימ זַא רהֶאי דנעזיוט ייווצ טעמכ

 זייווכעלסיב ןוא ,זנוא וצ טסייג ןעגילייה םעד ןעכַאמ וצ גינעט

 ןרעדנַא םעד ךָאנ טייקגילייה קיטש ןייא ןעסירעגסיוא רימ ןעבָאה

 רענגעג רעניזעיר רעד רעבָא ;סיפ יד רעטנוא ןעטָארטעג ייז ןוא

 רעטרעדנערעפ ַא רעטנוא יינ סָאד ןופ לָאמעלַא ךיז טכביוהרעד

 -טנע טינ ךָאנ זיא טסייג רעד .ןעמָאנ רעדנַאנַא ןוא טלאטשעג

 רע ,תמא .שודק סיוא רַאפ טכַאמענ טינ ךָאנ ,טנילייהטנע ,טרעטעג
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 ערעזנוא רעביא ביוט א יו רהעמ טינ ןָאדננַאל ןופ ןיוש טרעטַאלפ

 רָאנ ,עגילייה ענייז זיולב רהעמ טינ ןיוש טקילגעב רע ,תמא ; ּפעק

 .וז ,זַא ,א ס'םדו רשב עטסָארּפ ןופ וליפא ןעּפַאכ ךיז טזָאל רע

 סלַא ,ה .ד ,טסייגנעשנעמ סלַא ,טייהשנעמ רעד ןופ טָאג סְלַא רעבָא

 ךֶאְנ ריד ןוא רימ רע טבילב ,ןעשנעמ םעד ןופ טסייג

 "נוא ןערעוו וצ ןופ טייוו ץלַא ךָאנ ,טסינ רעדמע רפ  ַא ץלַא
 ןעטלַאש ןענָאק רימ ןעכלעוו טימ ,םוטנעגייא סעטקנערשעבנוא רעז

 ךַאז ןייא טָאה ןענעווטסעדנופ .טלעפעג זנוא יוװ ןעטלַאװ ןוא
 רעד ןופ גנַאג םעד טרהיפעגנָא רָאלק טָאה ןוא טריסַאּפ רעכיז

 סָאד ,ןעוועג זיא ךַאז עניזָאד יד :עטכישעג רעכילטסירקכָאנ

 ןוא ןעכַאמ וצ רעכילשנעמ טסייג ןעגילייה םעד ןעבערטש

 .םהיא וצ ןעשנעמ יד רעדָא ןעשנעמ יד וצ םהיא ןרעטנהענרעד וצ

 טסַאפעגפיוא טנָאקעג ףוסל טָאה רע סָאװ ,ןעמוקעג סע זיא ןופרעד

 ןעביוהעגנָא טָאה ןוא ,"טייהשנעמ רעד ןופ טסיינ , רעד סלַא ןערעוו
 עעדיא , יד יו ,ןעקיודסיוא ענעדיישרעפ יד רעטנוא ןעניישרע וצ
 ענײמענלַא  ,"טעטינַאמוה , ,"םוטנעשנעמ , ,"טייחשנעמ רעד ןופ

 ןוא רַאילימַאפ רהעמ ,דנעהיצנָא רהעמ .וװ ,זַא .א "עבעילנעשנעמ
 ,ךילננעגוצ רהעמ

 -יזעב רערעדעי ןָאק טציא זַא ,ןעניימ טנָאקעג טינ ןעמ טלָאװ
 רעד ןופ עעדיא , יד ךיז ןיא ןעמהענפיוא ,טסייג ןעגילייה םעד ןעצ
 ןַא ןוא טלַאטשעג א ֹוצ םוטנעשנעמ סָאד ןעגנערב ,"טייהשנעמ

 ? ךיז ןיא ץנעטסיזקע
 ןוא טייקנילייח ןייז ןיא טדיילקעגנָא ךָאנ זיא טסייג רעד ,ןיינ

 טינ םהיא וצ ןענָאק ריפ ;ךיז וצ ןעטערטוצ טינ ץלַא ךָאנ טזָאל

 טסייג רעד םירָאו ;םוטנעגייא רעזנוא טינ זיא רע ,ןעגנַאלרעד
 5ַאעדיא ןיימ .טסייג ןיימ טינ זיא טייהשנעמ רעד ןופ

 רעד :רעניימ ןָא םהיא ךיא ףור קנַאדעג סלַא ןוא ,ןייז רע ןָאק
 ךיא ןוא ,םוטנענייא ןיימ זיא טייהשנעמ רעד ןופ קנַאדעג
 -ניא ףיוא םהיא לעטש ךיא סָאװ ,םעדכרוד גונעג סָאד זייוועב

 -נַאנַא ןעגרָאמ ,םינּפ ַאזַא טנייה םהיא ביג ןוא ןיז ןיימ ןיא ןעצנַאג
 עטסנעדיישרעפ יד ףיױוא רָאפ םהיא ךיז ןעלעטש ריס ; ןרעד

 עטקנערשעב ַא יו טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעבָא זיא רע .םינפוא
 ןָאק ךיא רעכלעוו ןופ ןוא ןעכיורבעג טינ ןָאק ךיא עכלעוו ,השורי

 | .ןענָאזבָא טינ ךיוא ךיז
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 ןעגילייה םעד ןופ זיא ןעגנוטלַאטשעגמוא יילרעלעיפ ןעשיווצ
 זיא עכלעוו ,"עעדיא עטולָאסבא,, יד ןערָאװעג טייצ רעד טימ טסייג
 ,עבעילנעשנעמ ןופ ןעעדיא ענעדיישרעפ יד ןיא ןעלַאפוצ רעדעיוו
 ,וז ,זַא .א דנעגוט-רעגריב ,טייקגיטפנינרעפ

 ןעוו ,םוטנענייא ןיימ עעדיא יד ןעפורנָא רעבָא ןעד ךיא ןַאק
 ,ןעטלַאה ןעד ךיא ןָאק ןוא ? םייהשנעמ רעד ןופ עעדיא יד זיא יז
 ךימ , ןוא ןענעיד םהיא ףרַאד ךיא ןעוו ,טגעיזעב זיא טסייג רעד זַא
 טשרע דנע ןייז ייב טָאה םוטרעטְלַא סָאד ? םהיא וצ "ןרעפּפָא
 טָאה סע ןעו ,טלעװ רעד ןופ םוטנעגייא ןייז ןענואוועג ןַאד
 -רעד טָאה.סע ןעוו ,"טייקכילטעג, ןוא טכַאמרעביױא רהיא ןעכַארבעג
 ."טייקלעטייא , ןוא טכַאמנהָא רהיא טנעק

 בָאה ךיא ןעוו .טסייג םעד טימ ךיוא זיא ענעגייא סָאד
 טכַאמ ןייז ןוא חוה .ַא ןופ הגרדמ רעד וצ טצעזעגבָארַא םהיא
 ןַאד ,חומ ןעטהערדוצ ַא ןופ הטרעוו םעד וצ רימ רעביא
 ןוא ,טרעטעגטנע ,טגילייהטנע זיא ,שודק סיוא טכַארטעב רע םרעוו
 ןהֶא ,רוט ַאנ יד טכיורבעג ןעמ יו םהיא ךיא ךיורבעג ןַאד
 ,טפעפעג םענייא יו ,שינעהעזנייא

 "תוכייש רעד ןופ ףירגעב , רעד ,"ךָאז רעד ןופ רוטַאנ, יד
 םייב רעדָא ךאז רעד ןופ גנולדנַאהעב רעד ןיא ןערהיפ ךימ ףרַאד
 טריטסיזקע ךַאז ַא ןופ ףירגעב ַא יו ױזַא .תוכייש יד ןעסילש
 ןעמ סָאװ ,ףירגעב רעד רהעמ לעיפ טינ זיא ןוא ןיילַא ךיז רַאפ
 רימ רעכלעוו ןיא ,תוכייש ַא יו ױזַא !ךַאז רעד ןופ ךיז טכַאמ
 ,יר ןופ טייקגיצנייא רעד ךרוד ,ןראוועג טינ טלָאװ ,ןיירא ןעטערט
 טלָאװ יז יז ױזַא ! גיצנייא ןילַא ,ןירַא רהיא ןיא ןעטערט סָאוװ
 ךלַאב ױזַא ! יז ןענעכייצעב ערעדנַא יו ,םעד ןופ ןעגנַאהעגּבָא
 םעד ןופ "ןעשנעמ ןופ ןעזעוו , סָאד טלייטעגבָא טָאה ןעמ יוו רעבָא
 טיול טלייטרואענ ןעטצעל םעד טָאה ןעמ ןוא ןעשנעמ ןעכילקריוו
 טלייטענבָא גנולדנאה ןייז ךיוא ןעמ טָאה ױזַא ,ךָאנ ןעטשרע םעד
 "הטרעוו ןעכילשנעמ , םעד טיול טצַאשעגבָא יז ןוא ןיילַא םהיא ןופ
 ןעפירגעב ,ןעדיישטנע םוטעמוא ןעפרַאד ןעפירגע ב- .ךָאנ
 ןע שר עה  ןעפרַאד ןעפירנעב ,ןעבעל סָאד ןערילונער ןעפרַאד
 ַא ןעבעגעג טָאה לענעה רעכלעוו ,טלעוװו עזעינילער יד זיא סָאד
 טכארבעגניירַא טָאה רע סָאװ םעדכרוד ,קורדסיוא ןעשיטַאמעטסיס
 -רעפ ןעּפיצנירּפ-הירנעב יד טָאה ןוא ןיזנוא םעד ןיא עדָאטעמ ַא
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 טרעוו ץלַא .קיטַאמגָאד רעטעדנירגעב-טסעפ ,רעדנור ַא ןיא טגידנע

 .ה .ר ,שנעמ רעכילקריוו רעד ןוא ,ןעפירנעב טיול טלעבמיצענבָא

 .ןעצעזעג"ףירנעב יד טָא טיול ןעבעל וצ ןעננואווצעג רעוו ,ףיא

 טינ ןעד טָאה ןוא ,טפַאשרעהיץעזעג ערעגרע ןַא ןעבעג ןעד סע ןַאק

 רָאנ ליוו רע זַא ,ןעוועג הדומ ביוהנָא ןיא ךיילנ םוטנעטסירק סָאד

 ?ןעהיצנַא רעפרַאש ךָאנ םוטנעדוי םעד ןופ טפַאשרעהיץעזעג יד

 .("! ןהעג ןרָאלרעפ לָאז ץעזענ ןופ בַאטשכוב ןייא טינ)

 ,ןעפירגעב ערעדנַא טרהיפעגנייא רָאנ טָאה םזילַארעביל רעד

 "כריק יד טָאטשנַא ,עכילשנעמ -- עבילטעג יד טָאטשנַא וניהד

 ,עכילטפַאשנעסיװ --- עגיביולג יד טָאטשנַא ,עכילטַאאטש --- עביכ

 -- ןעּפיצנירּפ ןוא "ןעמגָאד עהיור , טָאטשנַא ,טדערעג כב רעדָא

 .ןעצעזעג עגיבייא ןוא ןעפירגעב עכילקריוו

 רעסיױא טשינרָאג רהעמ טלעװ רעד ןיא טשרעה רעטציא

 ךיז ןעלמוט ןעפירגעב עננעמ ענילהעצנוא ןַא .טסייג רעד

 -עקייל ייֵז 4 ןעטסיסערנָארּפ יד ןעוהט סָאװ ןוא ,ֿפעק יד ןיא םורַא

 יז !עיינ טרָא רעייז ףיוא ןעגנערב וצ ידכ ,ןעפירגעב יד ןענ

 ,טַאַאטש ןופ ,טכער ןופ ףירגעב ןעשלַאפ ַא ךיז טכַאמ רהיא ; ןענָאז

 עהע רעד ןופ ,טײהרַאװ רעד ןופ ,טייהיירפ רעד ןופ ,ןעשנעמ ןופ

 ,.וד .זַא .א טכער ןופ ףירגעב רעד רָאנ זיא רעניטכיר לעיפ ; .וװ .זַא .א

 -ףירגעב סָאה טהעג ױזַא טָא .ףיוא טציא ןעלעטש רימ ןעכלעוו

 .סטרעוורָאפ שינעלמוט

 ןוא ,ךילקערש זנוא טימ ןעננַאנעב ךיז זיא עטכישענטלעוו יד

 טזומ וד .טלַאװעג עגיטכעמלַא ןַא ןעמוקעב טָאה טסייג רעד

 ןעצישעב טנָאקעג ןעטלָאװ עכלעוו ,ךיש עלבַארעזימ עניימ ןעטכַא

 לעפָאטרַאק ענייד ןעכלעוו טימ ,ץלַאז ןיימ ,םיפ עטעקַאנ ענייד

 בוא סָאװ ,עטערַאק עטצוּפרעּפ ןיימ ןוא ,םעט ַא ןעבָאה ןענָאק

 ןעטיונ עלַא ןופ טיירפעב ךיז וטסלָאװ ,טגָאמרעּפ יז טסלָאװ וד

 ךָאנ דנַאה ןייד ןעקערטשסיוא טינ רעבָא טסרָאט וד :לָאמַא טימ

 -מידנעטש טסבלעז יד ןענעקרעדנָא ףרַאד שנעמ רעד .םעד

 רע ;ןעכַאז ענילהעצנוא ערעדנַא ךָאנ ןוא עלַא יד טָא ופ טייק

 ןוא ןעפיירגנָא טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,סעּפע יו ןעטכַארטעב ייז ףרַאד

 ןעטלַאהעג ףרַאד סָאװ ,ןעמוקוצ טנעהָאנדוצ טינ רָאט ןעמ סָאװ וצ

 העוו ; ןעריטקעּפסער ,ןעטכַא סע זומ רע .םהיא ןופ טייוו ןערעוו

 ךָאנ רעגניפ ענייז רהעגעב טימ סיוא טקערטש רע ןעוו ,םהיא וצ
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 ! "דנעה עגנַאל ןעבָאה , סָאד ןעפור ריפ ; םעד

 "טנענייא ,ָאי ,ןעבילבעג זנוא רַאפ זיא נינעוו שירעלטעכ יו

 ,ןערָאװעג טבױרעגקעװַא זיא ץלַא !טשינרָאג ךילקריוו יו ,ךיל

 ןעוו ,הטרעוו זיא רָאה ַא סָאװ ףיוא ןענעוורעד טינ ךיז ןעוָאט רימ
 ןפ דס ח םעד טימ רָאנ ןעבעל ריס :טינ זנוא סע טיג ןעמ

 ,דרע רעד ןופ עקליּפש ַא ןעבעהפיוא טינ טזומ וד .,רעבעג םעד

 ןופ ןוא .טסגעמ וד זַא שינביולרע יד ןענירקעג טסָאה וד ןעדייס

 רָאנ !טקעּפסער םעד ןופ ?שינבילרע יד ןענירקעג ןעמעוו
 וד ןעוו רָאנ ,םוטנעגייא סלַא רעביא ריד יז טזָאל רע ןעוו ,טלָאמעי

 וטסגָאמ ןַאד רָאנ ןעריט קעפ סער םוטנענייא סלַא יז טסנָאק

 ןייק ,ןעסַאפ טינ קנַאדעג ןייק טסלָאז ,רעדעיוװ טנייה .ןעמהענ יז
 טָאה עכלעוו ,ןהענעב טינ גנולדנַאה ןייק ,ןעדערסיױרַא טינ עבליז

 ןעמוקעב וצ יז טָאטשנַא ,ןייֵלַא ריד ןיא ןענופענ גנוניטכערעב רהיא

 .טייהשנעמ רעד ןופ רעדָא טפנונרעפ רעד ןופ רעדָא לַארָאמ רעד ןופ

 ןעכילרהעגעב םעד ןֹופ טייקנעגנואווצעגנוא עכילקילנ
 ןעטכַאלש וצ ךיד טכוזעג טָאה ןעמ גיצרעהמרַאבנוא יװ ,ןעשנעמ
 !טייקנעננואווצ עג ןופ חבזמ ן'פיוא

 ןוא ,ךריק ַא ןופ בלעוועג רעד ךיז טיוב רעכָא חבזמ םעד םורָא
 סָאװ .סױרַא רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ךיז ןעקור ןרעיומ ערהיא

 טינ טסנָאק וד .ניליי ח --- זיא ,ןייא ןעסילש ןרעיומ עניזָאד יד
 -סיוא .ןערהירנָא רהעמ טינ סע טסנָאק ,ןעגנַאלרעד ןיהַא רחעמ

 עניזָאד יד םורַא םוא ךיז וטסהערד ,רעגנוה ןעדנענָאנ ןופ גידנעיירש
 רעטייוו סָאװ ןוא ,עגילייהנוא ?עסיב סָאד ןעכוזוצפיוא ןרעיומ
 טעװ דלאב .ןהעגמורַא ןייד ןופ ןעזיירק יד רעטיירב ץְלַא ןרעוו

 -סיױרַא טסרעוו וד ןוא ,דרע עצנַאנ יד ןענַאּפשמורַא ךריק עניזָאד יד
 יד ןוא ,טירט ןייא ךָאנ ;דנַאר ןעטסרעסיוא םוצ זיב ןעבירטעג
 טסקניי וד :טנעיזעגנ טָאה סענילייה ןופ טלע וו

 ןיא סע ןמז לכ ,ךיז ניהטומ םורעד .דנורגנבא םעד ןיא רעטנורַא
 ןעטזָארנענבָא ן'פיוא רערהעמ םורַא טינ עשזדנַאלב ;טייצ ךָאנ
 ןוא ןָאהט וצ גנורּפש ַא ךיז געוורעד ,ענילייהנוא סָאה ןופ דלעפ
 וד ןעוו .אפונ טרָא ןענילייה ןיא ןרעיוט יד ךרוד ןיירַא ךיז סייר

 טכבַאמענ סע וטסָאה ןאד ,ענילייה סָאד טסרהעצרעפ

 רוטּפ ןַאד וטסרעוו ,םינּפה םחל םעד היידרעפ ! סנעגייא ןייד רַאפ
 ! םהיא ןופ
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 זזז

 .עיירפ יד
 טכַארבעגסױרַא ןעביוא ןענייז עיינ יד ןוא עטלַא יד יוװ ױזַא

 שיירפ יד זא ,ןהעזסיוא סע ןָאק ,ןעגנולייטבָא ייווצ ןיא ןראוועג

 א סלא ,גנולייטבא רעטירד א ןיא ןרעוו ןעבירשעב ָאד ןעלעוו

 טינ סָאד זיא  .עירָאנעטַאק עטרעדנוזעגבא ןוא ענידנעטשטסבלעז
 יד ןעשיווצ עטסעיינ ןוא ערעיינ יד רָאנ ןענייז עיירפ יד .ױזַא

 זיולב גנולייטבא רעדנוזעב א ןיא טכארבעג ָאד ןרעוו ןוא ,"עיינ,
 -נעגעג סאד ןוא ,טראוונעגעג רעד וצ ןרעהעג ייז ?ייוו ,ראפרעד
 רהעמ ךורּפשנַא ןיא טייקמַאזקרעמפיוא רעזנוא טמהענ עגיטרעוו
 יד ןופ גנוצעזרעביא סלַא זיולב "עיירפ ,, יד בינ ךיא ץלַא רַאפ

 יו ,טייהיירפ ןופ ףירגעב םעד עגונ זיא סָאװ ןוא ,"עלַארעביל,
 וצ ןעדיימסיוא טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא עלעיפ יד ?לכב
 "ישבִא ךיא זומ ,ןראוועג טרעלקרעד ןענייז ייז רעדייא ןענַאמרעד

 .ערעגיטעּפש סָאד וצ ןעק

 .םזילַארעביל רעשיטילָאּפ רעד .18 -

 רעטולָאסבַא רענעפורעגױזַא רעד ןופ רעכעכ רעד יװ םעדכָאנ
 םעד ןיב יו טוג יוזא ןראוועג טנידעלעגסיוא זיא עיכראנָאמ
 -וצ ןיוש טרעדנוהרהָאי ןעטנהעצכַא ןיא ןעמ זיא ,קעד ןופ ץַאזבָא

 ןעכילשנעמ ןייק טינ טָאה קנַארטעג רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק םוג

 טסול ןייק רָאנ ןיוש ןעמ טָאה ע'סוכ ַא ךָאנ וצ זַא ױזַא ,םעט

 ךָאד ןעמעלַא ךָאנ ןענייז סעטַאט ערעזנוא יו ױזַא .טַאהעג טינ
 ךיוא ייֵז לָאז ןעמ ,טננַאלרעּפ ךילדנע ייז ןעבָאה ,"ןעשנעמ , ןעוועג
 / .,ןעשנעמ ראפ ןעטלַאה

 ןיא ,ןעשנעמ רעדייא שרעדנַא סעּפע זנוא ןיא טהעז סע רעוו
 ,ןעשנעמנוא ןַא רָאנ ,ןעשנעמ ןייק ןהעז טינ ךיוא רימ ןעלעוו םעד
 רעוו ,טרהעקרעפ ; ןעשנעמנוא ןַא יו ןענענעגעב םהיא ןעלעוו ןוא

 רעד ןופ זנוא טצישעב ןוא ,ןעשנעמ רַאְפ זנוא טנעקרעדנָא סע



 108 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד
 ריּפ ןעלעװ םעד ,ןרעו וצ טלעדנאהעב ךילשנעמנוא רהאפעג
 .רעמרישעב ןוא רעצישעב ן'תמא רעזנוא יװ דובכ ןעבעגבָא

 רענייא ןעצישעב ןוא ןעמַאזוצ ןעטלַאה ךיז רעבירעד רימָאל
 רעזנוא ןיא ןַאד ןעלעו רימ .ןעשנעמ םעד ןרעדנַא םעד ןיא
 ןיא ןעלעוו ןוא ,ץוש ןעגיטיונ םעד ןעניפעג ט7לאהנעמ ַאווצ
 טפַאשניימעג א ןעבָאה ,עדנעטלאהנעמַאזוצ יד ,זנוא
 *ַאזוצ ךיז ןעטלַאה ןוא עדרעוושנעמ רעייז ןענעק סָאװ ,עגױזַא ןופ
 ,ט ַא ַא ט ש רעד זיא טלַאהנעמַאזוצ רעזנוא ,"ןעשנעמ , סלַא ןעמ
 ןָאיצַא ג יד ןענייז עדנעטלַאהנעמַאזוצ יד רימ

 ןענייז טַאַאטש רעדָא ןָאיצַאנ סלַא ןייז-ןעמַאזוצ רעזנוא ןיא
 ,ענלעצנייא סלַא טסנָאז ךיז ןעמהעגעב רימ יו .ןעשנעמ רָאנ רימ
 ןעסלוּפמיא עניצוננעגייאנוא עכלעוו ןופ הטילש רעד רעטנוא ןוא
 רעזנוא וצ ירמנל סע טרעהעג ,ןעלַאפרעטנורַא טינ ןעגעמ רימ
 -טַאאטש רעדָא -ךילט נע פע  רעזנוא ;ןעבעל טַאווירּפ
 טקעטש סע סָאװ ןעבעל ךילשנעמ ןייר ַאזיא ןעבעל
 -נורַא טלַאפ סָאד ,"סעשיטסיָאנע , רעדָא סעבילשנעמנוא זנוא ןיא
 בָא יונעג ןעדייש רימ ןוא ,"ךַאזטַאװירּפ , ןופ הגרדמ רעד וצ רעט
 רעכלעוו ןיא ,"טפַאשלעזעג רעכילרעגריב , רעד ןופ טַאַאטש םעד
 .טרָא ןייז טניפעג "םזיִאנע , רעד

 רעבָא רענלעצנייא רעד ,ןָאיצַאנ יד זיא שנעמ רעגיטכיר רעד
 רעייא ךיז ןופ בָארַא טפרַאװ רעבירעד .טסיֵאגע ןַא גידנעטש זיא
 יד טבעל סע רעכלעוו ןיא ,גנולעצנייארעפ רעדָא טייקלעצנייא
 השודקב בָא ךיז טיג ןוא ,תוקיקחמ יד ןוא טייהכיילגנוא עשיטסיָאנע
 :טאאטש םעד רעדָא ןָאיצַאנ רעד ,ןעשנעמ ןעגיטכיר םעד ןעצנַאגניא
 סָאװ ,ץלַא ןעבָאה ןוא ןעשנעמ תניחבב ןייז רהיא טעװ טסלָאמאד
 טעוװ ,שנעמ רעניטכיר רעד ,טַאַאטש רעד .ס'נעשנעמ םעד זיא
 יד ןעבעג ךייא טעװ ןוא ,סנייז זיא סָאװ ,סָאד וצ ןעגיטכערעב ךייא
 !טכער ענייז ףייא טיג שנעמ רעד : "טכערנעשנעמ,

 .םוטרעגריב םעד ןופ עדער יד טגנילק ױזַא טָא
 .רעד זַא ,קנַאדעג רעד יו טשינרָאג רהעמ זיא םוטרעגריב רעד

 -נעשנעמ יד זַא ןוא ,שנעמ רעגיטכיר רעד ,פבו ?כ רעד זיא טַאַאטש
 -טַאַאטש ַא ןייז ןיא טהעטשעב םהענלעצנייא םעד ןופ עדרעוו
 עטסכעה ןייז רע טכוז ןיירעד --- רעגריב רעטוג ַא ןייז וצ .רעגריב
 ,רעסיוא ,סערעכעה ןייק ןופ טינ רע סייוו םעד רעכיא ;ערהע
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 .טסירק רעטוג ַא ןייז --- ךאז עטסערג עגיטייצרַאּפ יד ,םנעטסבעה

 יר ןעגעקטנַא ףמַאק ןיא טלעקיוװטנע ךיז טָאה םוטרעגריב סָאד

 -נַאהעב שירעילַאװַאק זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעסַאלק עטריגעליווירּפ

 ןעפרָאװעגנעמַאזוצ ןוא "דנַאטש רעטירד, רעד סלַא ןערָאװעג טלער

 ,סע טסייה ,טָאה ןעמ ."עילַאנַאק , רער טימ םענייאניא ןערָאװעג

 ןהוז רעד ."ןָאזרעּפ עכיילגנוא יד ןהעזעגנָא , טַאַאטש ןיא ןַאד זיב

 וצ ,רעטמע יד ראפ ןרעוו ןעבילקעגסיוא טגעלפ ןעגילעדַא ןא ןופ

 טבערטשעג טסיזמוא טָאה רענריב רעטסנעהעזעגנָא רעד עכלעוו

 -לָאװער ?היפעג עכילרעגריב סָאד טָאה םעד ןעגעקטנַא .וװ .זַא .א

 ענייק ,ןעגנונעבייצסיוא ענייק ןייז טינ רהעמ לָאז סע טריט

 עלַא ! ןעדיישרעטנוא-ןעסַאלק ענייק ,ןענַאזרעּפ רַאפ סעיגעליווירּפ

 ןעלָאז ןעסערעטניא ערעדנוועב ענייק !ךייֿפנ ןענייז

 -בבםיא עניימעגלַא סנעמעלא רָאנ ,ןהעגנֶא טינ רהעמ

 עיירפ ןופ טפַאשניימעג א ןייז לָאז טָאַאטש רעד .ןעסערעט

 תבוטל, ןעבעגבָא ךיז לָאז רערעדעי ןוא ,ןעשנעמ עכיילג ןוא

 לָאז רע ,טַאַאטש םעד ןיא ןעזיילפיוא ךיז לָאז רע } "?לכה

 !טַאַאטש  .לַאעדיא ןוא קעווצ ןייז רַאפ ןעכַאמ טַאאטש םעד

 טָאה ןעמ ןוא ,יירשעג רעניימענלַא רעד ןעגנולקעג טָאה !טָאַאטש

 עטסעב יד ,"ננוסַאפרעפ-טאַאטש עגיטכיר, יד ןעכוז ןעמונעג ךיז

 -פיוא רעטסענ ןייז ןיא ,סע טסייה ,טַאַאטש םעד ,עיצוטיטסנָאק

 עלַא ןיא ןעגיױצעגניירַא ךיז טָאה קנַאדעגיטַאַאטש רעד  .גנוסַאפ

 םעד טָא ,םהיא ןענעיד וצ ; גנורעטסייגעב טקעוועג ןוא רעצרעה

 .טלוק ןוא טסנעידסעטָאג רעיינ רעד ןראוועג זיא ,טָאנ ןעכילטלעוו

 םעד ןענעיד .ןעמּוקעגנָא זיא עבָאּפע עשיטיכ ַא פ עניטכיר יד

 ,לאעדיא רעטסכעה רעד ןראוועג ןזיא ןאיצאנ רעד רעדא טַאַאטש

 "טַאַאטש ,ןעסערעטניא עטסכעה יד --- ןעסערעטניא-טָאַאטש יד

 אקוד ןייז וצ גיטיונ טינ לֵאפ ןייק ףיוא זיא סע סָאװ וצ) טסנעיד

 : .ערהע עטסכעה יד --- (רעטמַאעב ַא

 -בילנעזרעּפ ןוא ןעסערעטניא ערעדנוזעב יד ןענייז ױזַא טָא

 טַאַאטש םעד ראפ גנורעפּפָאפױא יד ןוא ןראוועג טגאירעפ ןעטייק

 ןוא ןעבעגפיוא ןעמ זומ ד י ז .טרָאװ-ןעכייצ סָאד ןראוועג זיא

 ; "טריסערעטניאנוא,, ןעלדנַאה זומ ןעמ .טַאַאטש ן'ראפ רָאנ ןעבעל

 .טַאַאטש םעד רָאנ ,ןעצונ ךיז ןעגנערב ןעלעוו טינ זומ ןעמ

 יד עכלעוו ראפ ,ןאזרעפ עניטכיר יד ןראוועג רע יא םעדכרוד
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 רע רָאנ ,בעל ךיא טינ : טדניוושרעפ טייקכילנעזרעּפ ענלעצנייא
 רענידרעהירפ רעד טימ רעבירעד ךיילנרעפ ןיא רימ ןיא טבעל

 -נעזרעּפנוא ןוא טייקניצוננעגייאנוא יד סָאד זיא ,טכוזטסבלעז
 זיא -- טַאַאטש םעד -- טָאג םעד טָא רַאֵפ .ןײלַא טייק כיל
 עלא ןענייז םהיא ראפ ןוא ,םזיאָאנע רעדעי ןראוועג ןעדנואוושרעפ
 --- ןעדיישרעטנוא עלַא ןהֶא ןעװעג ןענייז ייז :ןעװענ ףיילג
 ,ןעשנעמ ץוחַא טשינרָאנ רהעמ ,ןעשנעמ

 -דניצ םעד ףיוא טנערבעגרעדנַאנופ ךיז טָאה עיצולָאװער יד
 ןיא טגיטיונעג ךיז טָאה גנורינער יד .םוטנעני יא ןופ ףָאטש
 זיא יז זַא ,ּפיצנירּפ םעד ן'תמא'רעפ טלָאזעג יז טָאה טציא .דלעג

 ,םוטנעגייא ןעצנַאג ןופ עטנררַאה יד ךילנלָאפ ןוא ,טולָאסבכַא
 ,רלענ רהיא טלָאזעג טָאה יז ;ירעמיטנעגייא עגיצנייא יד
 יד ןופ םוטנענייא ןיא טינ רעבָא ץיזעב ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 םעד טָאטשנַא .ךיז רַאפ ןעמהענקעוװַא 4,ןענַאטרעטנוא
 סָאד רהיא ןעלָאז ייז ידכ ,ןעטַאַאטשילַארענעג יד ןייא יז טפור
 רענידנעטשלָאפ רעד רַאפ ארומ יד ןעגיליווע ב דלענ עגיזָאד
 -|5 א ס בַא ןַא ןופ עיזוליא יד טרעטשרעצ טָאה ץנעווקעזנַאק
 ,"עגיליוועב , ןעזָאל ךיז סעּפע זומ סע רעװ ;גנורינער רעט
 ןענאטרעטנוא יד .טולָאסבא סלא ןרעו טכארטעב טינ ןָאק רעד
 -טנענייא עכילקריוו יד ןענייז ייז זַא ,ןהעזרעד ןעבָאה
 יד .טרעדָאפ ןעמ סָאװ ,דלעג ר עייז זיא סָאד זַא ןוא ,רעמ
 זַא ןייזטסואוועב םוצ ןעמוקעג ןענייז ןענַאטרעטנוא עגירעהַאזיב
 עכילטע ןיא סע טרעדליש ילייב .רעמיטנעגייא ןענייז ייז
 טינ העד ןייק ,גנומיטשוצ ןיימ ןהֶא ,טָאה רהיא ביוא , : רעטרעוו
 רתיא טנָאק העד רענינעוו לעיפיוו ,םוטנענייא ןיימ ףיוא ןענָאז וצ
 רעגיטסייג ןיימ עגונ זיא סָאװ ץלַא ףיוא ,ןָאזרעּפ ןיימ ףיוא ןעבָאה
 ױזַא ,םוטנעגייא ןיימ ץלַא זיא סָאד ! ענַאל רעכילטפַאשלעזעג ןוא
 ַא בָאה ךיא ןוא :רעקַאעב ךיא סָאװ ,דנַאל קיטש סָאד יװ םוג
 ס'ילייב ."ןעצעזעג יד ןעכַאמ וצ ןייֵלַא ,עסערעטניא ןַא ,טכער
 טציא טלָאװ רערעדעי יװ ױזַא ,רעכיז ץנַאג ןעננילק רעטרעוו
 טָאטשנַא ,גנורינער רעד טָאטשנַא רעבָא .רעמיטנענייא ןַא ןעווענ
 יד ןוא ןירעמיטנענייא יד ןראוועג טציא רָאנ זיא גינעק םעד
 טסייה רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ .ןָאי צ ַא ) יד -- עטנררַאה
 וו .זַא ,א "קלאפ יירפ , ַא ,"טייחיירפסקלַאּפ , -- לַאעדיא רעד
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 ףָאשיב ןופ גנורעלקרעד יד טָאה ,1789 ,ילוי ןעט8 םעד ןיוש

 רעדעי זַא ,ננודליבנייא יד טרעטשרעצ רעררַאב ןופ ןוא ןוטוא ןופ

 יז ;גנובעגצעזעג רעד ןיא גנוטיידעב ַא סעּפע טָאה רענלעצנייא

 : רעלהעוו יד ןופ טײקגיזָאלטכַאמ ענידנעטשלָאפ יד טנייצענ טָאה

 ןעטנַאטנעזערּפער יד ןופ טעטירָאיַאמ יד

 ןעט9פ םעד ןעװו .תיבהילעב רעד ןראוועג זיא

 גנולייטנייא רעד ןעגעוו ןאלּפ רעד ןראוועג ןענארטעגרָאפ זיא ילוי

 : טקרעמעב ַאבַארימ טָאה ,עיצוטיטסנָאק רעד ףיוא טיײברַא רעד ןופ

 קל ָא ם ןיא רָאנ ; טכער ןייק טינ ,טכַאמ רָאנ טָאה גנוריגער יד,

 טָאה ילוי ןעט16 םעד ."טכער עֶּלַא ןופ לַאװק רעד ךיז טניפעג

 רעד קלָאפ סָאד טינ זיא, :ןעפורעגסיוא ָאכַארימ רעגיבלעזרעד

 עלַא ןופ לַאװק רעד ,סע טסייה "?ט כ ַאמ רעדעי ןופ לַאװק

 ,טקרעמעב אחרוא בגא ! טכַאמ --- רעדעי ןופ לַאווק רעד ןוא טכער

 -- יד זיא סע ; "טכער, ןופ טלַאהניא םעד רָאלק ָאד ןעמ טהעז

 ."טכער סָאד טָאה רעד ,טכַאמ יד טָאה סע רעוו, .טכַאמ

 .ןעסַאלק עטריגעליווירּפ יד ןופ שרוי רעד זיא עיזַאושזרוב יד

 ןופ ןענייז סָאװ ,ןענָארַאב יד ןופ ןעטכער יד זַא ,זיא טקַאפ רעד

 טכערנוא טימ} ןענאיצאּפרוזוא, סלא ןראווענ ןעמונעגקעווא ייז

 ןראוועג ןעגארטעגרעבירא רָאנ ןענייז ,!סעיגעליווירּפ ענעטלאהעגנ

 ןעסייהעג טציא טָאה עיזַאושזרוב יד ןעד  .עיזַאושזרוב רעד ףיוא

 ןעבעגענקירוצ ןענייז "ןָאיצַאנ רעד ןופ דנעה יד ןיא, ."ןָאיצַאנ, יד

 םרעהעגפיוא ייז ןעבָאה םעדכרוד .ןעט כערר אפ עֶלַא ןרָאװעג

 ןופ ."ןעטכער, ןערָאװעג ןענייז ייז ;"ןעטכעררָאּפ, ןייז וצ

 יז ;טיײברַאיגנַאװצ ,רשעמ טרעדָאפעג ןָאיצַאנ יד טָאה ןָא טציא

 --- יד ,טייקניטכערעג-דנַאי יד ,טכירעג-ןררעה סָאד ט'נשרי'עג טָאה

 יטיוט יד ןעוועג זיא טסוגיױא ןעט4 ןופ טכאנ יד ..ענענייאבייל

 ,ןעדניימעג ,טדעטש) "טכעררַאפ , רעדָא סעיגעליווירּפ ןופ טכַאנ

 טימ טגרָאזרעפ ,טריגעליוװירּפ ןעוועג ךיוא ןענייז ןעטַארטסינַאמ

 ןעיינ םעד טימ טגידנעעג ךיז טָאה ןוא (טכער-ןררעה ןוא טכעררָאפ

 ןופ טכער, יד ןופ ,"טכער-טַאַאטש, ןופ ,"ןעטכער , ןופ ןענרָאמ

 ."ןָאיצַאנ רעד
 "ןררעה ןעכילגינעק , םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ךרַאנָאמ רעד

 -עוואוס, יד ,ךרַאנָאמ םעיינ םעד טָא יבגל טשינרָאנ ַא ןעוועג זיא

 -רַאש לָאמ דנעזיוט ןעוועג זיא עיכרַאנָאמ יד טָא ."ןָאיצַאנ ענער
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 םעיינ םעד ןעגעקטנַא .רעטנעװקעזנַאק ןוא רעגנערטש ,רעפ
 ; עיגעליווירּפ ןייק ןוא טכער ןייק ןעוועג טיג רָאג רהעמ זיא ךרַאנָאמ
 "גינעק רעטולָאסבַא, רעד ךיילגרעפ ןיא סיוא טהעז טקנערשעב יוז
 וצ ןעוועג לעוּפ טָאה עיצולָאװער יד ! םישזער ןעטְלַא םעד ןופ
 ןַאןךןא עיכרַאנַָאמ עט קנע רשע ב יד ןעלדנַאװרעפ
 ,טכער סעדעי זיא ןָא טציא ןופ .עיכרַאנָאמ עס ולָאס בַא
 עדעי ;"הזעה, א ,ךראנָאמ םעד טָא ןופ ןעבעגעג טינ םרעוו סאוו
 טָאה טייצ יִד ."טכער, ַא ,סיוא טלייט ר ע סָאװ ,רעבָא עיגעליווירּפ
 עטולָאסבַא ןַא ,םוטגינעק ןעטולָאסבַא ןַא טגנַאלרעפ
 ענעפורעג ױזַא עגיזָאד סָאד ןעלַאפעג ןיא רעבירעד ,עיכרַאנָאמ
 ןייז וצ ןענַאטשרעּפ גינעוו ױזַא טָאה סָאװ ,םוטגינעק עטולָאסבַא
 עניילק רעדנעזיוט ךרוד טקנערשעב ןעבילבעג זיא סע זַא ,טולָאסבַא
 .ןררעה

 ןוא טקנעבעג ןערהָאי רעדנעזױט טָאה ןעמ סָאװ ךאנ
 ןעבענ ,ררַאה ןעטולָאסבַא ַאזַא ןעניפעג וצ ךילמענ ,טבערטשעג
 ןוא ןררַאה ערעדנַא ענייק רהעמ טינ ןעריטסיזקע סע ןעכלעוו
 -רוב יד טָאה סָאד טָא -- ,טכַאמ ןייז ןעצריקרעפ וצ ךעלעררַאה
 סָאװ ,ררַאה םעד טקעלּפטנַא טָאה יִז .טכַארבעגסױרַא עיזַאושז
 ןייז ןהֶא סָאװ ןוא "ןעלוטיטיטכער, סיוא:טלייט ןיילַא רע רָאנ
 ןעסייו ױזַאפ .טניטכערעב טינ ךָאז ןייק זיא המכסה
 ןייק ָאטינ זיא סע ןַא ,ןוא טשינרָאג זיא ץעג ַא זַא ,רעטציא רימ
 -גירָאק ,1) "רעגיצנייא רעד רעסיוא טלעוװ רעד ףיוא טָאג רעדנַא
 ,(4 ,8 רעהט

 -ערטסױרַא רהעמ טינ ןעמ ןָאק {ללכב} טכער סָאד ןעגעקטנַא
 ןָאק ןעמ יוװ ,"טכערנוא ןַא , זיא סע זַא ,גנוטּפיױהעב רעד טימ ןעט
 סע ןַא ןעגָאז רָאנ ןָאק ןעמ .טכער ןייא ןעגעקטנַא ןעגָאז סע
 ןעמ זומ ,טכערנוא סָאד ןעמ טפור .עיזוליא ןַא ,ןיזנוא ןַא זיא
 סָאד ןעכלעוו טימ ,טבער רעדנַא ןייֵא ןעלעטשנעגעקטנַא ךָאד
 ,סעכלעזַא סלַא טכער סָאד רעדעיװ ןעמ טפרַאװרעּפ .ןעטסעמ וצ
 -רעד ןעמ טפרַאוװרעּפ ,ןעצנַאגניא רָאג ,ךיז רַאפ ןוא ןַא טכער סָאד
 םעד ףיוא-טזייל ןעמ ןוא טכערנוא ןופ ףירגעב םעד ךיוא םימ
 -טכערנוא רעד ךיוא טרעהעג סע ןעכלעוו וצ) ףירגעב-טכער ןעצנַאג
 .(ףירגעב

 -וכֲאֹּפ ןופ טייהכיילג , יד עלַא ןעסינעג רימ ,סע טסייה סָאװ
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 ןָאזרעּפ ןיימ טמהענ טָאַאטש רעד זַא ,סָאד רָאנ ? "טכער עשיט

 -עדנַא רערעי יו ,םהיא רַאפ ןיב ךיא זַא ,טכַארטעבנָא ןיא טינרָאג

 ערעדנַא ןייק םהיא רַאפ בָאה ןוא ,שנעמ ַא יװ רהעמ טשינ ,רער

 סלַא טינ םהיא רינָאּפמיא ךיא .טינ גנוטיידעב עדנערינָאּפמיא

 שרוי ַא סלַא רָאנ רעדָא ,ןַאמלעדַא ןַא ןופ ןהוז ַא סלַא ,רעגילעדַא

 ןיא יװ) ,השוריב רימ טרעהעג טמַא ןייז סָאװ ,ןעטמַאעב א ןופ

 םעד רעטנוא רעטעּפש ןוא .וװ .זַא .א ןעטפַאשפַארג יד רעטלַאלעטימ

 .(רעטמע עכילברע רָאּפ ןעמוק סע ואוו ,םוטגינעק ןעטולָאסבַא

 וצ ןעטכער עסַאמ ענילהעצנוא ןַא טַאַאטש רעד טָאה רעטציא

 קלָאפ ַא ,ןָאילַאטַאב ַא ןערהיפ וצ טכער סָאד .ש .ב .צ ,ןעלייטרעפ

 טעטיזרעווינוא ןַא ןיא סעיצקעל ןעטלַאה וצ טכער סאד ,.וו .זַא .א

 .ה .ר ,ענייז ןענייז ייז לייוו ,ןעלייטרעפ וצ ייז טָאה רע .וװ .זַא .א

 ץנַאג םהיא זיא ייברעד .טכער "עשיטילַאּפ , רעדָא טכער-טַאַאטש

 טמוקעב סָאװ רעד רָאנ ביוא ,ייז טלייטרעפ רע ןעמעוו וצ ?ַאגע

 -עגעג עגיזָאד יד ןופ ןעפַאשענ ןרעוו סָאװ ,ןעטבילפ יד טליפרע ייז

 רענייא ,ךיילג --- ןוא טכער עלַא םהיא ןענייז רימ .טכער ענעב

 זיא רימ .רערעדנַא רעד יוװ רעגינעוו רעדָא רהעמ הטרעוו טינ זיא

 ,עעמרַא רעד רעביא עדנַאמָאק יד טמוקעב סע רעוו סנייא ץלַא

 רָאנ טהעטשרעפ רע ביוא יאנתב ,טַאַאטש רענערעוואוס רעד טגָאז

 טָאה "טכער עשיטילָאּפ ןופ טייהכיילג ; .ןיא גירעהעג יו ךָאז יד

 סערעי ןעברעוורע ךיז ןָאק רענייא רעדעי זַא ,ןיז םעד ךָאנ םעד טיול

 טליפרעד רע ןמז ?כ ,ןעבענוצקעווַא טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,טכער

 "גידעב --- ןעדנוברעפ טימרעד ןענייז סָאװ ,ןעגנוגנידעב יד רָאנ

 רעדנוזעב ןעדעי ןופ רוטַאנ רעד ןיא ןעכוז ףרַאד ןעמ עכלעוו ,ןעגנוג

 .(ַאטַארג אנָאזרעּפ) ןָאזרעּפ רעד רַאפ עבעילרָאפ ַא ןיא טינ ,טכער

 טםרעדָאּפ .ש .ב .צ ריִציפֶא ןַא ןרעוו וצ טכער םעד ןופ רוטַאנ יד

 ןופ סָאמ עסיוועג ַא ןעציזעב ןוא רעדעיג עדנוזעג ןעבָאה לָאז ןעמ

 א ןייז וצ גנידעב ןייק טינ זיא סע רעבָא ,שינעטנעק עניטיונ יד

 רעגריב רעטסַאהּפ ַא ,טרהעקרעפ ,טלָאװ ; רעגילעדַא רענעריובעג

 "גיהעפ רעד וליפא זיא רע ןעוו ,ןעכיירגרעד טמַא ַאזַא טנַאקעג טינ

 עשיטילָאּפ יד ןופ טייהכיילגנוא ןַא טריטסיזקע טלָאװ ןַאד ,רעטס

 "עגכרוד רענייא טָאה ןעטַאַאטש עניטנייה יד ןעשיווצ  .טכער

 -עדנַאנַא ,רהעמ טייהכיילג ןופ ּפיצנירּפ"דנורג ןעניזָאד םעד טרהיפ

 .רעגינעוו רער
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 עטולָאטבַא סָאד ןעפורנָא ךיא ?יוו ױזַא) עיכרַאנָאמ-ןעסַאלק יד
 טָאה (עיצולָאװער רעד ר ַאפ עגינעק יד ןופ טייצ יד ,םוטגינעק
 עניילק רעטיול ןופ טייקגיגנעהבָא ןיא םענלעצנייא םעד ןעטלַאהעג
 יד יוװ (תורבח) ןעטּפַאשנעסָאנעג ןעוועג ןענייז סָאד .ןעיכרַאנָאמ
 רעד ,סַאלק-רעטסעירּפ רעד ,סַאלק-לעדַא רעד ,(סעדליג) ןעכעצ
 טָאה םוטעמוא וו .זַא .א ןעדניימעג ,טדעטש יד ,סַאלק-רעגריב
 ַאזַא ןופ דעילנ ַא יו ןעטכַארטעב טזומעג ךיז רענלעצנייא רער
 עד ירּפסע , םעד ,טסייג רהיא םַאזכרָאהעג ןייז ןוא ,טפאשלעזעג ןימ
 . ןייז םַאזכרָאהעג ןייז ףרַאד רע יו טקנוּפ ,ןעגנוגנידעב ןהֶא ,"רָאק
 ךיז טלַאה .ש .ב .צ רעגילעדַא רעגיצנייא רעד יו רהעמ .ךרַאנָאמ
 ןייז ןופ ערהע יד ןוא עילימַאפ ןייז גיטכיוו ןייז םהיא זומ ,ןיילַא
 ,עיצ ַארָאּפר ָאק ןייז ןופ גנולטימרעפ רעד ךרוד רָאנ .םַאטש
 רעד ףיוא ןעגיוצעב רענלעצנייא רעד ךיז טָאה ,דנַאטש ןייז ןופ
 -ָאטַאק םעד ןיא יו טקנוּפ ; טַאַאטש םעד ,עיצַארָאּפרַאק רערעסערג
 ךרוד רָאנ טָאג ןייז טימ רענלעצנייא רעד ךיז טלעטימרעפ םזיציל
 טכַאמעג םעֶלַא םעד וצ טָאה דנַאטש רעטירד רעד .רעטסעירּפ םעד
 ןערינענ וצ הטומ םעד ןעזיוועב טָאה רע סָאװ טימרעד ,ףוס ַא
 טינ רהעמ ןעסָאלשעב ךיז ייב טָאה רֶע .דנַאטש סלַא ףיז
 ,ןעסַאלק ערעדנַא ןעבענ ,סַאלק ַא ,דנַאטש ַא ןעסייה וצ ןוא ןייז וצ
 יד סָּלֵא ףךיז ןרעניימעגלַארעפ ןוא ןרעלקרעד וצ ןרעדנאז
 ערענעמַאקלָאפ לעיפ ַא ןעפַאשעב רע טָאה םעדכרוד .ןָאיצַאנ;
 רעדנעשרעה-רעהירפ רעצנַאנ רעד ןוא ,עיכרַאנָאמ ערעטולָאסבַא ןוא
 -רַאנָאמ עניילק ןופ ּפיצנירּפ רעד ,ןע ס ַא פק ןופ ּפיצנירּפ
 .רנורגדוצ ןעגנַאגעג זיא ,עיכרַאנָאמ רעסיורג רעד ןופ ןעטימניא ןעיב
 -בירעג ןעוועג זיא עיצולָאװער יד זַא ,ןענָאז טינ רעבירעד ןָאק ןעמ
 ןרעדנָאז ,ןעסַאלק עטריגעליווירּפ עטשרע עדייב יד ןעגעקטנַא טעט
 .ןעיכרַאנַאמ-ןעסַאלק עניילק יד טּפיוהרעביא ןעפָארטעג טָאה יז
 ןעכָארבעג ןענייז עיטָאּפסעד רעייז ןוא ןעסַאלק יד רעבָא ןעוו
 ,גינעק-ןעסאלק א ןעוועג רָאנ ךיוא ךָאד זיא גינעק רעד) ןראוועג
 סָאװ ,ענלעצנייא יד ןעבילבעגרעביא ןענייז ,(גינעק-רעגריב ןייק טינ
 ןעלָאז .טייהכיילגנוא-ןעסַאלק רעד ןופ ןרָאװעג טיירפעב ןענייז
 רהעמ ,"סױרַא דנַאב ןוא דנַאר, ןופ ,דנַאטש ַא ןהָא ןייז טציא ייז
 םעניײמענלַא ןַא ןהֶא ,(סוטַאטפ) דנַאטש ןייק ךרוד ןעדנובעג םינ
 רעבירעד רָאנ ךָאד ךיז טָאה דנַאטש רעטירד רעד ,ןיינ ?דנַאב
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 ןעבענ דנַאטש ַא ןעניילב וצ טינ ידכ ,ןָאיצַאנ סלַא טרעלקרעד

 רעגיצנייא רעד ןרעװ וצ ידכ רָאנ ,ןעדנַאטש ערעדנַא

 רעד ,ןָאיצַאנ יד ןיא דנַאטש רעניצנייא רעד טָא .דנַאטש

 "נייא םעד ןופ ןרָאװעג רעטציא זיא סָאװ .(סוטַאטפ) "טַאַאטש,

 "ניירַא זיא רע םירָאװ ,טנַאטסעטָארּפ רעשיטילָאּפ ַא ? םענלעצ

 םעד ,טָאג ןייז טימ גנודניברעפ רערַאבלעטימנוא ןַא ןיא ןעטָארטעג

 רעד ןיא רעגילעדַא סלַא ןעװעג טינ רהעמ זיא רֶע .טַאַאטש

 -ףעצ רעד ןיא רעקרעװדנַאה סלַא ,עגילעדַא יד ןופ עיכרַאנָאמ

 -רעדנַא ןוא טנעקעג ןעבָאה ,ערעדנַא עֶלַא יוװ ,רע רָאנ ,עיכרַאנָאמ

 ענייז סלַא ןוא ,טַאַאטש םעד ,ררַאה ןייא -- זיולב טנעק

 לוטיט-ןרהע םעד ןעמוקעב ןעמַאװצ עֶּלַא ייז ןעבָאה רענעיד

 ."רעגריב,

 רהיא ;טסנעיד רע פ ןופ לעדַא רעד זיא עיזַאושזרוב יד

 טָאה יז ."ןיורק יד טרעהעג טסנעידרעפ םעד, :זיא ָאטַאמ

 ,ךָאנ רהיא ךָאנ םירָאװ ,לעדַא "ןעליופ , םעד ןעגעקטנַא טפמעקעג

 ,(טסנעידרעפ ןוא סיילפ ךרוד לעדַא םעד ךָאנ ,רעניסיילפ רעד ךֶאנ)

 ןופ טכער םעד ךרוד .ה .ד) "רענעריובעג , רעד טינ יירפ זיא

 "ופטסנעידרעפ , רעד רָאנ ,יירפ ןיב ךיא טינ ךיוא ןוא ,{טרובענ

 םעד ןופ ;גינעק ןייז ןפ) רע נעיד רעכילרהע רעד ,"רעל

 .(ןעטַאַאטש עלענָאיצוטיטסנָאק יד ןיא קלָאפ םעד ןופ ;טַאַאטש

 טברעוורע ןעמ .ה .ד ,טייהיירפ ןעמ טברעװרע ןענעיד ךרוד

 זומ ןעמ .ןַאמַאמ --- טנעיד ןעמ ןעוו וליפא ,"ןעטסנעידרעפ , ךיז

 םיצנירּפ םעד רַאפ .ה .ד ,טַאַאטש םעד רַאפ ןעכַאמ טנעידרעפ ּךיז

 םִא טנעיד סע רעװ .טסייג ןעלַארָאמ ןייז רַאפ ,טַאַאטש ןופ

 ןופ גייווצ ןעכלעוו ןיא ןעבעל רע געמ ,טַאַאטש ןופ טסייג םעד

 ןענױא ענייז ןיא .רעגריב רעטוג ַא זיא ,ליוו רע עירטסודניא

 ."טינ טיורב ןייק טיג סָאװ ,טסנוק, ַא "סרָאטַאװָאניא , יד ןעביירט

 ךיז טגָאי סָאװ רעד ןוא --- ,"שיטקַארּפ , זיא "רעמערק, רעד רָאנ

 ,טסייג"רעמערק ַא םוג ױזַא זיא ,ןעטמַאעב ַא ןופ עלעטש ַא ךָאנ

 וצ רעדָא ,רחסמ ןיא לעדנייב ַא ןעקעלוצבָא טכוז רעכלעוו ,רעד יו

 .ערעדנַא רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןפוא רעדנַאנַא ףיוא ךילצינ ךיז ןעכַאמ

 עיירפ יד סלַא ךיז ןענעכער עלופטסנעידרעפ יד רעבָא בוא

 "מַאעב ןעיירטעג םעד ,רעגריב ןעטַאז םעד טלהעפ לעיפיוו ,םירָאװ)

 ,(? טסולעג ץרַאה ןייז רעכלעוו ךָאנ ,טייהיירפ רעגיזָאד רעד ןופ ןעט
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 רענעיד רעמַאזכרָאהעג רעד .עיירפ --- יד "רענעיד, יד ןענייז ןַאד
 ! ןיזנוא רעטרעּפמולעגמוא ןַא רַאפ סָאװ ! שנעמ רעיירפ רעד זיא
 רהיא ןוא ,עיזַאושזרוב רעד ןופ ןיז רעד סָאד זיא ןענעווטסעדנופ
 וצ ןענַאטשרעּפ ןעבָאה ,לעגעה הָאסָאליפ רהיא יוװ ,עהטעג רעטכיד
 ,טקעיבָא םעד ןופ טייקניננעהבֶא ס'טקעיבוס םעד ןעכילרעהרעפ
 רעוו .וו .זַא .א טלעוװ רעוויטקעיבָא רעד וצ טײקמַאזכרָאהעג יד
 טָאה רעד ,"בָא ןעצנַאגניא רהיא ךיז טינ, ,ךַאז רעד רָאנ טנעיד סע
 ןעסייהעג ךַאז יד טָאה עדנעקנעד יד ייב ןוא .טייהיירפ ע'תמא יד
 יד ןוא טַאַאטש רעד יו ךיילג עכלעוו ,יז ,טפנונר עפ יד--
 -נעמ םענלעצנייא םעד טדימש ןוא ןעצעזעגנ ענײמעגלַא טינ ,ךריק
 -שנעמ רעד ןופ קנַאדעג םעד ךרוד ןעטייק ןיא ןעש
 ןעמ זומ םעד טיול ןוא ,"תמא, זיא סָאװ טמיטשעב יז .טיי ה
 םּלֵא ןעשנעמ "ערעגיטפנינרעפ , ןייק ָאטינ .ןערהיפ ךָאנרעד ךיז
 ןופ רענעיד סלַא ,חליחתכל ןרעװ עכלעוו ,רענעיד עכילרהע יד
 .רענריב עטוג ןעפורעגנָא ,טַאַאטש

 רעביא טזָאל סָאד --- םערָאטולב רעדָא ךיירנייטש ןייז טסגעמ
 טסלָאז וד ; ןעליוו ןעטונ ןייד וצ םוטרעגריב ם'נופ טַאַאטש רעד
 היד ןופ רע טגנַאלרעּפ סָאד ,"תובשחמ עטונ , ןעבָאה רָאנ רעבָא
 עלַא זַא ,ןהעז וצ עבַאגפיוא עטסדנעגנירד ןייז רַאפ סע טלַאה ןוא
 -ינעדערנָא, ןופ ןעטיה ךיד רע טעװ רעבירעד .ןעבָאה יז ןעלָאז
 עטכעלש ןעבָאה סָאװ יד םיוצ ןיא טלַאה רע סָאװ םעדכרוד ,"ןעש
 ףרוד ןעקנַאדעג עדנעציירפיוא ערעייז טקיטשרעפ ןוא ,תובשחמ
 רעד ןופ .ןעטסערַא ןוא ןעפָארטש-עסערּפ רעדָא ןעכיירטשד-רוזנעצ
 יד רַאֿפ "תובשחמ עטונ, טימ טייל יד רע טכַאמ טייז רעדנַא
 "עדנעקנעד - טונ, יד זַא ,םינפוא עלַא ףיוא טכוז ןוא ,ןערָאזנעצ
 -י5 ַאר ָאמ א ןעביאסיוא ריד ףיוא ןעלָאז "ערנעניימ-טונ , ןוא
 יד רַאפ ביוט טכַאמעג ךיד טָאה רע בוא .סוו 5םנייא ןעש
 יד רעגיסיילפ ץלַא ריד רע טנעפע רַאּפרעד ,ןעשינעדערנָא עטכעלש
 .ןעשינעדערנייא עטוג יד רַאֿפ ןרעיוא

 טייצ יד ןָא ךיז טננַאפ עיזַאושזרוב רעד ןופ טייצ רעד סימ
 -עגנייא לָאז סע ןעמ ליוו םוטעמוא .ם זי 5 ַא ר ע ב י ? םעד ןופ
 וו .זַא .א "עגיסעמטייצ , סָאד ,"עגיטפנינרעפ ,, סָאד ןרעוו סרהיפ
 ןעבענעג טרעוו סָאװ ,טזילַארעביל םעד ןופ ןָאיציניפעד עדנעגלָאפ יד
 -נעטשלַאפ םהיא טריזירעטקַארַאכ ,ןערהע וצ םהיא חנוכ רעד טימ
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 .טפנונרעפ יד יװ ,רהעמ טשינ זיא םזילַארעביל רעד :ניד

 "טלעהרעפ עדנעהעטשעב ערעזנוא ףיוא טעדנעוװעגנָא סינטנעקרעד

 יַארָאמ, ַא ,"גנונדרַא עגיטפנינרעפ , א זיא לעיצ ןייז +."ןעסינ

 ,עיכרַאנַא יד םינ ,'טייהיירפ עטקנערשעב, ַא ,"ננורהיפנייא עשיל

 יד רעבָא טשרעה סע ןעוו .טייהנענייא יד ,טייקגיזָאלצעזעג יד

 ןיוש טָאה טסנוק יד .ןָא ז ר עּפ יד דנורגיוצ טהעג ןַאד ,טפנונרעפ

 וליפא סע טָאה רָאנ ,עכילסעה סָאד טנעקרעדנָא רָאנ טינ ןָא גנַאל ןופ

 סע טָאה ןוא ץנעטסיזקע רהיא רַאפ נידנעווטיונ סלַא טכַארטעב

 ךיוא .וו .זַא .א עשר םעד ןעבָאה ףרַאד יז :;ךיז ןיא ןעמונעגניירַא

 ױזַא ןעלַארעביל עטסמערטסקע יד ןעהעג טעיבעג ןעזעיגילער ן'פיוא

 -עיגילער טסכעה םעד וליפא לָאז ןעמ ,ןעלעוו ןעטלָאװ ייז זא ,טייוו

 -ילער םעד .ה .ד ,רעגריב-טַאַאטש ַא ראפ ןעטכַארטעב ןעשנעמ ןעז

 .םיסרוקיּפא ן'טּפשמ ןופ ןעסיוו טינ רהעמ ןעליוו ייז ; עשר ןעזעיג

 םינ ךיז רענייק רָאט "ץעזעג ןעניטפנינרעפ , םעד ןעגעקטנַא רעכַא

 עטסרעווש יד םהיא טהָארד ,טינ רע טגלָאפ רעמָאט ןוא ,ןעבעהפיוא

 גנוכילקריוורעפ ַא ןוא גנוגעוועב עיירפ ַא טינ ליוו ןעמ .ףָארטש

 רעד ןופ גנוכילקריוורעפ ַא רָאנ ,רימ ןופ רעדָא ןָאזרעּפ רעד ןופ

 -עביל יד .טּפַאשרעה ַא ,טפַאשרעה-טפנונרעפ ַא .ה .ד ,טפנונרעפ

 טָאג רַאפ ,ןעביולג םעד רַאפ אקוד טינ ,םיאנק ןענייז ןעלַאר

 רעיז ,טפנונר עפ רעד רַאפ סיווענ ץנַאג רעבָא ,.וו .זַא .א

 אליממ ןוא ,טייקגיטרַאנוא ןייק טינ ןענָארטרעּפ ייז ..עטנערַאה

 ןעלעיּפש ייז : גנומיטשעבטסבלעז ןוא גנולקיווטנעטסבלעז ןייק

 .רעשרעה עטולָאסבא יד יו טוג יוזא ,סענוקעּפָא ןופ עלאר יד

 ןהעטשרעפ רימ ןעפרַאד סָאװ --- "טייהיירפ עשיטילַאפ

 םעד ןופ ייהיירפ ס'םענלעצנייא םעד רשפא ?םעד רעטנוא

 -נובעגנ יד לייטנעגעג ןיא ,ןיינ ? ןעצעזעג ענייז ןוא טַאַאטש

 יד וצ ןוא טַאַאטש םעד ןיא םענלעצנייא םעד ןפ טייקנע ד

 ? "טייהיירפ , סע טסייה רעבָא סָאװרַאֿפ .טַאַאטש ןופ ןעצעזענ

 ךרוד טַאַאטש םעד ןופ טלייטעגבא רהעמ טינ זיא ןעמ לייוו

 "ימנוא ןוא רעטקעריד ַא ןיא טהעטש ןעמ רָאנ ,ןענַאזרעּפ-ןעשיװצ

 ,רעגריב-טַאַאטש ַא -- זיא ןעמ לייוו ,םהיא וצ גנוהיצעב רערַאבלעט

 ,ןָאזרעּפ סלַא גינעק םעד ןופ טינ וליפא ,ןַאטרעטנוא סמענייק טינ

 .18 .ז ,"ןעגָאב גוצנאווצדנואנויא , (*
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 ."טַאַאטש ןופ ּפָאק-רעביױא , רעד סלַא טפַאשנעגייא ןייז ןיא רָאנ

 םזילַארעביל םעד ןופ ערהעלדנורג יד טָא --- טייהיירפ עשיטילָאּפ יִד

 םזיטנַאטסטעָארּפ םעד ןופ עזַאפ עטייווצ ַא יו רהעמ טשינ זיא ---
 * "טייהיירפ רעזעיגילער, רעד טימ לעֶלַארַאּפ ץנַאג טפיול ןוא
 א ןהעטשרעפ טייהיירפ עזעיגילער רעטנוא רשפא ןעמ געמ רעדָא
 .טינ סָאד רָאנ ,ָאי ץלַא ?ןָאיגילער רעד ןופ טייהיירפ

 יד ,ןענָאזרעּפ-ךעשיװצ ןופ טייהיירפ ,טגָאזעג רָאנ טרעוו טימרעד

 םעד ןופ גנופַאשבָא יד ,םיחלג עשירעלטימרעפ יד ןופ טייהיירפ

 סָאד --- אליממ ,ןעשנעמ ע'טושּפ ןוא "שרוק-ילכ , ןעשיווצ קוליח

 רעדָא ןָאינילער רעד וצ סינטלעהרעפ ערַאבלעטימנוא ןוא עטקעריד

 ןעמ ןָאק ,ןָאיגילער ַא טָאה ןעמ ןַא ,רָאנ גידנעמהעננָא .טָאג וצ

 טינ טסייה טייהיירפסנַאיגילער ; טייהיירפ-סנָאיגילער ןעסינעג

 -טינ רעד ,ןעביולג ןופ טייקכילרעניא יד רָאנ ,טייקגיזָאלסנַאיגילער

 זעיגילער , ןיא סָאװ רעד .טָאנ טימ רהעקרעפ רעטלעטימרעפ

 יז ,ךַאשערַאה ַא ,בלבש רבד ַא ןָאיגילער יד זיא םעד רַאפ ,"יירפ

 ױזַא ."טסנרע רעניליה, א ,ךאז ענעגייא ןייז םהיא זיא

 ; טסנרע רענילייה ַא טָאַאטש רעד "ןעיירפ שיטילָאּפ , םעד ךיוא זיא

 .ךַאז ענעגייא ןייז ,ךַאזטּפױה ןייז ,ךַאזדזרַאה ןייז זיא רע

 טָאַאטש רעד ,"סיִלָאּפ , יד זַא ,טיידעב טייהיירפ עשיטילַאּפ

 ןיא ןָאינילער יד זַא ,טעטיידעב טייהיירפ עזעינילער ; יירפ זיא

 זיא ןעסיוועג סָאד זַא ,טניימ טייהיירפ-סנעסיוועג יו ױזַא ,יירפ

 רעד ןופ ,טאאטש םעד ןופ יירפ ןיב ףיא םינ ,סע טסייה ; יירפ

 טיידעב יִז .ייז ןופ זיול ןיב ךיא רעדָא ,ןעסיוועג םעד ןופ ,ןָאינילער

 סָאװ טכַאמ ַא ןופ טייהיירפ יד רָאנ ,טייהירפ ןיימ טינ

 עניימ ןופ רענייא זַא ,טיידעב יז ;ךימ טגניווצעב ןוא טשרעהעב

 : יירפ ןיא ,ןעסיוועג ,ןָאיגילער ,טַאַאטש יו ,ןע ט ַא ּפ ס ע ד

 ףךימ ןעכַאמ --- ןעטָאּפסעד יד טָא --- ןעסיוועג ,ןָאיגילער ,טַאַאטש
 .יירעפאלקש ןיימ יא טייהיירפ רעיי ז ןוא ,ףַאלקש ַא רַאפ
 טגילייה קעווצ רעד, ּפיצנירּפ םעד ןָא ייברעד ךיז ןעטלַאה ייז זַא

 ןייזליואוו סָאד ביוא .ןיילַא ךיז ןופ ךיז טהעטשרעפ ,"ןעלטימ יד

 רעד ןעגעוו (128 .ז ,1 .ה ,' ןעט19 ןופ עטכיטעג) טנָאז ןַאלב וואול =

 -נופ רעד ןעוועג זיא םזיטנַאטסעטָארּפ רעד , :ןַאיצַארוַאטסער רעד ןופ טווצ

 ."םינחנמ ןוא ןעקנַאדעג וד ןופ טנעמַאד
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 ; לעטימ טנילייהעג ַא געירק רעד זיא ןַאד ,קעווצ ַא זיא טַאַאטש ןופ

 ןעטיוט זיא ןַאד ,קעװצ ס'טַאַאטש םעד זיא טייקניטכערעג יד ביוא

 ןעמָאנ ןעגילייה ןייז טימ טסייה ןוא לעטימ טגילייהעג ַא ןעשנעמ ַא

 סָאװ ,ץלַא טנילייה טַאַאטש רעגילייה רעד .וװ .זַא .א "גנוטכירניה ,

 .םהיא רַאפ ךילצינ זיא

 "עביל רעכילרענריב רעד סָאװ ,"טייהיירפ עלעודיווידניא,, יד

 . ןייק ףיוא טיידעב ,גיטכיזרעפייא ױזַא רהיא רעביא טכַאװ םזילַאר

 רעכלעוו ךרוד ,גנומיטשעבטסבלעז עיירפ-ןעמָאקלָאפ יד טינ לַאפ

 רָאנ טיידעב סע ;עניימ ןעצנַאגניא רָאג ןרעוו ןעגנולדנַאה יד

 ,רעד זיא יירפ לעודיווידניא .ןענ ָאזר ע ּפ ןופ טייקגיגנעהבאנוא

 -םױא .טינ ןעשנעמ ןייק וצ ךילטרָאװטנַארעּפ טינ זיא סָאװ

 -רעפ טינ סע ןעמ רָאט שרעדנַא ןוא --- ןיז םעד טָא ןיא טסַאפעג

 .ה .ד ,יירפ ?עודיווידניא רעשרעה רעד רָאנ טינ זיא --- ןהעטש

 ןעש נעמ ןעגע ק טנַא ךילטרָאווטנַארעפנוא

 ;עלַא רָאנ ,(ךילטרָאװטנַארעּפ ָאי ךָאד ךיז רע טלאה "טָאג רַאפ ,)

 יד טָא ."ץעזעג םעד וצ זיולב ךילטרָאװטנַארעּפ ןענייז , עכלעוו

 רערענָאיצולָאװער רעד ךרוד ןרָאװעג ןענואוועג זיא טייהיירפ טרַא

 ןופ טייקניגנעהבָאנוא יד .ה .ד ,טרעדנוחרהָאי םעד ןופ גנוגעוועב

 זיא יזא) ריזעלּפ רט ָאנ ע 5 ע ט םעד ןופ ,ןעליוו סמענעי

 רעלענָאיצוטיטסנַאק רעד טָאה רעבירעד .(ןעגינעגרעפ רעזנוא

 ,טייקכילנעזרעּפ רעדעי ןופ ןרעוו ןָאטעגסױא טזומעג ןייֵלַא גינעק

 -רעּפ םלַא ידכ ,סולשעב ןעלעודיווידניא ןעדעי ןופ ןרעוו טביורעב

 ןעצעלרעפ וצ טינ שנעמ רעלעודיווידניא סלַא ,ןָאז

 "וע ּפ רעד .ןעשנעמ ערעדנַא ןופ "טייחיירפ עלעודיווידניא , יד

 "טיטסנָאק םעד ייב זייא ןעליווירעשרעה רעכילנעזו

 ןערהעו עגינעק עטולָאסבַא יד ;ןעדנואוושרעפ גינעק ןעלענָאיצ

 ןעגעווטסעדנופ .להיפעג ןעגיטכיר ַא טימ םעד ןעגעקטנַא עקַאט ךיז

 . ."ןעטסריפ עכילטסירק, ןיז ןעטסעב ןיא ןייז יד טָא דָארג ןעליוו

 ,טכַאמ עגיטסייג:ןייר ַא ןרעװו רעבָא ייז ןעזומ וצרעד

 טסייג םעד ןופ ןַאטרעטנוא ןַא רָאנ ךָאד זיא טסירק רעד םירָאװ

 עגיטסייג-ןייר יד רָאפ-טלעטש טנעווקעזנָאק .("טסייג זיא טָאג,

 טהעטש סָאװ ,רע -- גינעק רעלענַאיצוטיטסנָאק רעד רָאנ טכַאמ

 זיב טגיטסייגרעפ ,גנוטיידעב רעכילנעזרעּפ זיא סע רעכלעוו ַא ןהֶא

 "מייהנוא םענעמאקלַאפ ַא רַאפ ןעטליג ןָאק רע זַא ,רָארנ ַאזַא וצ



 167 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 רעלענַאיצוטיטסנַָאק רעד .עע די א ןַא רַאפ ,"טסיינ, ןעביל

 -נָאק עטכע יד ,גינעק רעכיל ט סיר ק רע'תמא רעד זיא גינעק

 -ָאיצוטיטסנָאק רעד ןיא .ּפיצניהּפ ןעכילטסירק םעד ןופ ץנעווקעז
 רעד .ה .ד ,טפַאשרעה עלעודיווידניא יד טָאה עיכרַאנָאמ רעלענ
 רעבירעד ; ףוס ןייז ןענופעג ,ןעליוו ןעכילקריוו ַא טימ רעשרעה
 יד ,טייהיירפ עלעודיווידניא יד ָאד טגיטלעוועג

 ןופ ,רעבעג-להעפעב ןעלעודיווידניא ןעדעי ןופ טייקניגנעהבָאנוא

 ."ריזעלּפ רטָאנ ע ?עט, ַא טימ ןעלהעפעב רימ ןָאק סָאװ ,ןעדעי

 א ,עבעלטאאטש עכילטסירק עטנידנעענבָא סָאד זיא יז

 .ןעבעל טגיטסייגרעפ

 .ַארע בי? ךרוד ןוא ךרוד ךיז טמהענעב עיזַאושזרוב יד

 ערעפס ס'נערעדנַא םעד ןיא ןעגנירדניירַא רעכילנעזרעּפ רעדעי
 רענייא זַא ,רענריב רעד טהעזרעד : ןיז ןעכילרעגריב םעד טועּפמע
 ןופ ןעליוו םעד ,ןעגינעגרעפ םעד ,זירּפַאק םעד ןופ גיגנעהבָא זיא

 ןיא סָאװ ,םענייא סלַא טינ .ח .ד) םענלעצנייא סלַא ןעשנעמ ַא
 סױרַא ךיילנ רע טלעטש ,("טכַאמ רערעכעה , ַא ךרוד טריזירָאטױא

 טימ .,'ןעליוהטומ  םעד רעביא טיירש ןוא םזילַארעביל ןייז

 סָאװ ,סָאד ןופ טםייחיירפ ןייז טסעפ טלַאה רעגריב רעד ,טרָאװ ןייא

 -- ֹוצ טשינרָאנ רענייק טָאה רימ :להעפע ב טפור ןעמ

 ךיא סָאװ ,סָאד זַא ,ןיז םעד טָאה ?העפעב ַא "!ןעלהעפעב

 ץעזעג ,ןעגענַאד ,תעב ,ןעשנעמ רעדנַאנַא ןופ ןעליוו רעד זיא ,לָאז

 -וירפ יד .ןרעדנַאנַא ןופ טכַאמ עבילנעזרעּפ ַא סיוא טינ טקירד

 טייקניגנעהבָאנוא רעדָא טייהיירפ יד זיא םוטרעגריב םעד ןופ טייה

 ענעפורעג ױזַא יד זיא סע ,ןָאזרעּפ רעדנַאנַא ןופ ןעליוו םעד ןופ
 ךילנעזרעּפ םירָאו ;טייהיירפ עלעודיווידניא רעדָא עכילנעזרעּפ

 טָאה ןָאזרעּפ רעדנַא ןייק זַא ,ןייז יירפ ױזַא רָאנ טסייה ןייז יירפ

 ףךיא סָאװ ,סָאד זַא רעדָא ,ןָאזרעּפ ןיימ רעביא ןענָאז וצ סָאװ טינ
 רעכילנעזרעּפ רעד ןופ ןעגנעהבא טינ לָאז ,טינ רָאט רעדָא געמ

 טָא זיא .ש .ב .צ טייהיירפ-סערּפ יד .ןרעדנַאנַא ןופ גנומיטשעב
 םעד רָאנ טממעקעב רעכלעוו ,םזילַארעביל םעד ןופ טייהיירפ ַאזַא

 -תטומ ןעכילנעזרעּפ ַא ןופ גנַאװצ ַא סלַא רוזנעצ רעד ןופ גנַאװצ

 רהעז סױרַא םזילַארעביל רעד ךיז טגייצ רעבָא טסנָאז ,ןעליוו

 -סערּפ, יד ףךרוד ןעריזינַאריט וצ ניליוו ןוא טניינענ קרַאטש

 טייהיירפ-ביירש ןעליוו ןעלַארעביל עכילרעגריב יד .ח .ד ,"ןעצעזעג
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 ,ךילצ עועג ךָאד ןענייז ייז יו ױזַא םירָאװ ;ךיז רַאּפ

 רָאנ .ןעדייל טינ ץעזעג םעד ןופ ןעטפירש ערעייז ךרוד ייז ןעלעוו

 טקורדעג ןעגעמ לָאז ףָאטש סעכילצעזעג רָאנ .ה .ד ,ןעכַאז עלַארעביל

 -םערּפ, טימ "ןעצעזעג-סערּפ, יד ןעהָארד ןעכַאז ערעדנַא ,ןרעוו

 ןיא טייהיירפ עכילנעזרעּפ יד זַא טהעז ןעמ דלַאביוו ."ןעפָארטש

 טייהיירפנוא עטסדנעיירש יד יוװ ,טינ רָאנ ןעמ טקרעמ ,טרעביזעג

 עיינ ַא סעּפע ןעלדנַאהעב וצ טמוק סע ןעוו ,ןעשרעה ןָא טביוה

 ןוא ,זױל עקַאט ןעמ זיא ?העפע ב םעד ןופ םיִרָאוו .עגַארפ

 רַאפרעד רעבָא ,"ןעלהעפעב וצ סָאװ טינ ראג זנוא טָאה רענייק,

 ןעמ .ץעזעג -- םעד ןרָאװעג ןעפרָאוװרעטנוא רהעמ ץלַא ןעמ זיא

 .ןעמרָאפ עכילצעזעג עניטכיר יד טיול טעטכענקרעפ רעטציא טרעוו

 עכלעוו ,"טייל עיירפ , ןַארַאפ רָאנ ןענייז טַאַאטש-רעגריב ןיא

 .ש .ב .צ) ןעכַאז יילרעדנעזיוט ןָאהט וצ ןעגנואווצ ענ ןרעװ

 טכַאמ סָאװ .(.ג .ד .א ןעביולנ ַא וצ ןענעקעב ךיז ,דובכ ןעבעגבָא

 סָאד ,טַאַאטש רעד רָאנ ייז ךָאד טנניוצ סע ? סיוא רעבָא סע

 ! שנעמ זיא סע רעכלעוו ַא טינ -- ץעזעג

 -טנַא טנרָאצ יז סָאװ ,טימרעד עיזַאושזרוב יד טניימ סָאװ

 ,להעפעב ןעדעי ןעגעקטנַא .ה .ד ,להעפעב ןעכילנעזרעּפ ןעדעי ןעגעק

 ןוא "טפנונרעפ , רעד ,"ּךֵַאז , רעד ףיוא טעדנירגעב טינ זיא סָאװ

 -טנַא "ךָאז, רעד ןופ ןעסערעטניא ןיא רָאנ טפמעק יז ? וו .זַא

 רעבָא זיא ךָאז ס'טסייג םעד ! ןענַאזרעּפ ןופ טפַאשרעה רעד ןעגעק

 סָאד ;.וװ .זַא .א עכילצעזעג סָאד ,עטוג סָאד ,עניטפנינרעפ סָאד

 -כנעזרעּפנוא ןַא ליוװ עיזַאושזרוב יִד ."ךַאז עטונ יד זיא

 ,רעשרעה ןעכ
 ךַאז יד רָאנ זַא ,ּפיצנירּפ רעד זיא סָאד ביוא ,רעטייוו טנייה

 ,לַארָאמ רעד ןופ ךָאז יד ,ךילמענ --- ןעשנעמ ן'רעביא ןעשרעה לָאז

 -רעד טינ ךיוא רָאט ןַאד -- .וװ .זַא .א טייקכילצעזענ ןופ ךַאז יד

 ךרוד םענייא ןופ גנוצײיקבָא עכילנעזרעּפ יילרענייק וצ ןרעוו טזָאל

 טינ רעגריב רעטסָארַּפ רעד טָאה .ש .ב .צ רעהירפ יוו) ןרעדנַא םעד

 םוצ רעגילעדַא רעד ,רעטמע-סלעדַא יד וצ טירטוצ ןייק טַאהעג

 עייר פ ןייז זומ סע .ה .ד : (.וװ .זַא .א קרעװדנַאה ןעכילרעגריב

 ןרעדנַא םעד רענייא ןָאק ךָאז רעד ךרוד רָאנ .ץנערוקנָאק

 ךרוד ןַאמירֶא םעד בָא טצריק .ש .ב .צ רעכייר רעד) ןעצריקבָא

 ןֶא טציא ןופ .טיג -- ןָאזרעּפ סלַא ,(ךָאז א זיא סָאװ ,דלעג סָאה
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 -רעפ ;ט ַאַאט ש ןופ טפַאשרעה יד ,טפַאשרעה ןייא רָאנ טליג
 ןופ .ןרעדנַא םעד רעביא ררַאה ןייק רהעמ טינ רענייק זיא ךילנעז
 ןרעטלע יד וצ ןוא ,טַאַאטש םוצ רעדניק יד ןרעהעג ןָא גָאט-ןעריובעג
 ןייק .ש .ב .צ טינ טביולרע רעכלעוו ,טַאַאטש ןופ ןעמָאנ ןיא רָאנ
 .וו .זַא .א ןעפיוט ייז לָאז ןעמ טרעדָאפ ,דרָאמ-רעדניק

 רעדניק ענייז עלַא טַאאטש ן'רַאפ ןעבָאה רעבָא םעדרעפיוא

 ("טייחכיילג עשיטילַאּפ רעדָא עכילרעגריב,,) ףערטעב ןעכיילג ַא
 ץטימ רענייא ןעמוקוצכרוד יו ןעבעג גנוטכַא ןײלַא ןעגעמ ייז ןוא
 ןערירוקנָאק ןענעמ ייז :ןרעדנַא

 ןַא רָאנ יװ ,טינ ךַאז רעדנַא ןייק טניימ ץנערוקנַאק עיירפ
 -סױרַא ךיז ,ןרעדנַא םעד ןעגעקטנַא ןעטערטפיוא ןָאק רערעדעי
 -עגנייא ךילריטאנ ךיז טָאה םעד ןעגעקטנַא .ןעפמעק ,ןעלעטש
 בא טננעה ץנעטסיזקע רהיא יוװ ױזַא ,ײטרַאּפ עלַאדָאעּפ יד טרַאּפש
 -וָאטסער ס'ףךיירקנַארפ ןיא ןעפמַאק יד .ןערירוקנַאק-טינ םעד ןופ
 ,םעד ץוחַא טָאהעג טינ טלַאהניא רעדנַא ןייק ןעבָאה טײצסנָאיצַאר
 ,ץנערוקנָאק רעיירפ ראפ טלעגנארעג ךיז טָאה עיזאושזרוב יד סאוו
 -עגנייא יד ןערהיפוצנייא-קירוצ טכוזענ ןעבָאה ןעלַאדָאעפ יר ןוא
 ,ןעכעצ-רעטייברַא יד ןופ טייקטמיוצ

 ןענעיז טזומעג ןוא טנעיזענ טָאה ץנערוקנָאק עיירפ יד ,ונ
 -רעטייוו יד ןעטנוא העז) .טייקטמיוצעגנייא-ןעכעצ יד ןעגעקטנַא
 (.םעד ןעגעוו גנוכערּפשעב עניד

 טָאה ,עיצקַאער ַא ןיא טנידנעעג ךיז טָאה עיצולָאװער יד ביוא
 ךילטנענייא ןיא עיצולָאװער יד סָאװ ןעזיוועב רָאנ סע
 עיצקַאער ַא ןיא סיוא ךיז טזָאל ןעבערטש סעדעי םירָאװו .ןעוועג
 סע ןוא ,גנוניזעב רעד וצ טמוק ןעבערטש סָאד תעב
 רָאנ טייקגיטעהט רעכילגנירּפשרוא רעד ןיא םטרעוורַאפ טמערוטש
 ."טייקנענָאזעבנא  ןא ,ג נו ש יו ר ע ב - ַא זיא סע ןמז לכ
 .עיצקַאער רעד ןופ גנוזָאל רעד ןייז לָאמעלַא טעװ "טייקנענָאזעב,
 ,סָאד טיירפעב ןוא ןעצינערג קעװַא טלעטש טייקנענַאזעב יד לייוו
 רעד ןופ ,ּפיצנירּפ םעד .ה .ד ,טלָאװעג ךילקריוו טָאה ןעמ סָאוװ
 ."טייקטצינערגעב-טינ , ןוא "טייקטמיוצעגנייא-טינ, רעכילגנַאפנַא
 ןעקוק עכלעוו ,ןעטנעדוטס ענעזָאלבעגנַא-גיד'הואג ,םירוחב עדליוו
 :סיליפ ךילטנענייא ןענייז ,ןעגנונעכערסיוא ענייק ףיוא טינ
 :עכערסיוא יד ןעדליב ,רעטסיליפ יד ייב יװ ,ייז ייב םיראו ,רֶעֶמ
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 יז סָאװ רהעמטשינ ,ןעלדנַאה רעייז ןופ טלַאהניא םעד ןעגנוג

 ןוא ןעגנונעכערסיוא יד ןעגעקטנַא ךיז ןעלעטש רע'םינּפ-תוזע סא

 ,רעטסיליפ סלַא ,רעטעּפש תעב ,וויטַאגענ ייז וצ ךיז ןעטלַאהרעפ

 ךיז ןעטלַאהרעּפ ןוא ןעגנונעכערסיוא יד וצ רעטנוא ךיז יז ןעביג

 ןָאהט רעצנַאג רעייז ךיז טהערד ןעלעפ עדייב ןיא ,וויטיזָאּפ ייז וצ

 זיא רעטסיליפ רעד רעבָא ,"ןעגנונעכערסיוא,, יד םורַא ןעקנעד ןוא

 -הרבח רעדליוו רעד זיא רע ;רענָאיצק ַאע ר רוחכ םעד יבנל

 רעד זיא רענעי יװ ױזַא ,גנוניזעב רעד וצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמ

 גנורהַאפרע עכילגעטלַא יִד .,רעטסיליפ רענענָאזעב-טיני-ךָאנ

 יז ,טגייצ ןוא גנולדנַאװמוא רעד טָא ןופ טייהרַאװ יד טגיטעטשעב

 .רעטסיליפ ןיא סיוא ךיז ןרעטלע רעיירש יד

 -שטייד ןיא עיצקַאער ענעפורעגױזַא יד ךיוא טזייוועב ױזַא

 ןופ גנוצעזטרָאפ ענענָאזע ב יד ןעוװעג רָאנ זיא יז יוװ ,דנַאל

 .טייהיירפ רעד ןופ יירשעגיסנעדיירפ ןעשירענעירק םעד

 סָאד ןעגעקטנַא טעטכירעג ןעוועג טינ זיא עיצולָאװער יִד

 'ס א ד ט ַא ןעגעקטנא רָאנ , 7 כב ב ע ד גע ה ע ט ש ע ב

 ןעטמיטשעב ןייא ןענעקטנַא ,טרפב עדנעהעטשעב

 םעד טינ ,רעשרעה םעד טָא טפַאשעגבָא טָאה יִז .דנַאטשעב

 "רעדנוא ןענייז ןעזיוצנַארפ יד ,טרהעקרעפ -- 9 9 כ ב רעשרעה

 עטלַא יד טע'גרה'עגסיוא טָאה יִז ,ןרָאװעג טשרעהעב ךילמרַאב

 א ןעבעג רעשרעה עטונ יד טלָאװעג רעבָא טָאה ,רעשרעה עגידניז

 דנענוט יד טצעזעגניירַא רָאנ טָאה יז .ח .ד ,ץנעטסיזקע עטרעכיזעג

 -רעטנוא דנענוט ןוא טייקנידניז) .טייקגידניז ןופ טרָא םעד ףיוא

 רעדליוו רעד יװ ,רהעמטשינ רעדעיװ טייז רעייז ןופ ךיז ןערייש

 (.וו .זַא ,א ,רעטסיליפ םעד ןופ רוחב

 ןעגיטנייה ףיוא זיב ןעבילבעג זיא ּפיצנירּפ-סנָאיצולָאװער רעד

 .-עטשעב םענעי רעדָא ם עד ןעגעקטנַא רָאנ ןעפמעק וצ גָאט

 סע לעיפיו .שירָאטַאמר ָאפער  ןייז וצ .ה .ד ,טרּפ ןעדנעה

 -ָאועב, רעד קרַאטש יװ ,טר עס עב ענג סיוא ןרעוו טינ לָאז

 ַא קר טרעוו דימת : ןרעוו ןעטלַאהעגנָא טינ לָאז "טירשטרָאפ רענענ

 ןוא ,ןעטלַא םעד ןופ טרָא םעד ףיוא טצעזעגפיורַא דרַאה רעייג

 םעד ייב ץלַא טביילב סע  .ןעיובפיוא --- ןַא זיא ןעפרַאוװניײא סָאד

 יד .ןעטלַא םעד ןוא רעטסיליפ ןעגנוי םעד ןעשיווצ דיישרעטנוא

 טימ ןפוא ןעשרעמערק ַא ףיוא ןעביוהעגנָא ךיז טָאה עיצולָאװער
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 -ערק ןוא ,סַאלקלעטימ םעד ,דנַאטש ןעטירד ןופ דנַאטשפיוא םעד
 רעד ןרָאװעג טינ זיא יירפ .ןענורעגסיוא יז םרעוו שירעמ
 רעד ןיא ןיילַא רע רָאנ ןא -- שנעמ .רענלעצנייא
 רעד ,רע ג ריב רעד ןערָאװעג יירפ זיא סע ןרעדנַאז -- שנעמ
 עקַאט ןיא רעכלעו ,שנעמ רעשיטיל ַאּפ רעד ,"ןעיַאוטיס,
 -שנעמ םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא רָאנ ,שנעמ רעד םינ רעבירעד
 -ריב םעד ןופ רַאלּפמעזקע ןַא --- ךָאנ רעלעיצעּפס ןוא ,ןימ ןעכיק
 .רענריב רעייר ם. ַא ,ןימ ןעכילרעג

 רענלעצנייא רעד טינ טָאה עיצולָאװער רעד ןיא
 ןָאיצ אנ יד :ק לא ם = ַא רָאנ ,ךילטכישעגטלעוו טלעדנַאהעג
 -נייא ןַא .ןערהיפכרוד טלָאװעג ץלַא טָאה ,ןָאיצַאנ ענערעוואוס יד
 זיא ,ןָאיצַאנ יד ןיא סָאד יו ,עעדיא ןַא ,"ךיא, רעטעדליבעג
 -עגבִא ךיז ןעבָאה ענלעצנייא יד .ה .ד ,רעוהט רעד ןעמוקעגסױרַא
 טלעדנַאהעג ןעבָאה ןוא עעדיא רעד טָא וצ גייצקרעוו יז ןעבעג
 ,"רעגריב , יווװ

 ענייז ךיוא ךיילנוצ ןוא טכַאמ ןייז טָאה םוטרעגריב סָאד
 ןא ,טאַאטש ןופ ץעזעגידנורג םעד ןיא ןעצינערג
 רעדָא (ןעכילצעזעג) ןעכילטכער ַא ןיא ,(טנעטַאּפ) עטרַאכ ַא
 טשרעה ןוא ןיילַא ףיוא ךיז טרהיפ רעכלעוו ,טסריפ "ןעטכערעג,
 רעד ןיא ,ץרוק --- "ןעצעזעג עגיטפנינרעפ , טיול ערעדנַא רעביא
 טשרעהעב טרעוו עיזַאושזרוב רעד ןופ עדָאירעּפ יד .טייקכילצעזעג
 ןופ גנולמַאזרעפ ַא .טייקכילצעזעג ןופ טסייג ןעשילגנע םעד ןופ
 ןופ סױרַא טינ לָאמנייק .ש .ב צ טזָאל ןעדנַאטש עלעיצניוװַארּפ
 ןוא ,טייוו ױזַא ןוא ױזַא רָאנ טכיירג טעטירָאטיױא רהיא זַא ,ןורכז
 ןָאק ןוא ,דסח ַא ךרוד ןרָאװעג ןעפורעבנייא טּפיוהרעביא זיא יז זַא
 ךיז טנַאמרעד יז .ןרעוו ןעפרָאװעגסױרַא רעדעיוו ןח-םוא ןַא ךרוד
 זַא ,ןענעקייל טינ סיוועג ןָאק ןעמ .ףורע ב -- רהיא ןיילא דימת
 ןיוש ןיב ךיא זַא רעבָא לָאמנייא ,ןעריובעג ךימ טָאה רעטָאפ ןיימ
 ,ןעטכיזבא ענייז ןא טינ לעקערב א ךימ ןעהענ ,ןראוועג ןעריובעג
 טינ ךימ לָאז רע סָאװ וצ ןוא ,טאהעג השעמ תעב טָאה רע סָאװ
 ןייֵלַא ?יו ךיא סָאװ ,הט ךיא ,ןעפורע ב ןעבָאה טגעמעג
 ענעפורעבנייא ןַא טנעקרעדנָא גיטכיר ץנַאנ ךיוא טָאה רעבירעד
 רעד ןופ גנַאפנָא ןיא ,עשיזיוצנַארּפ יד --- גנולמַאזרעפ-ןעדנַאטש
 יז .רעפורעבנייא םעד ןופ גיגנעהבָאנוא זיא יז זַא --- עיצולָאװער
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 ךיז לָאז יז ןעוו ,שירַאנ ןעוועג טלָאװ סע ןוא ,טריטסיזקע טָאה

 ןעטלַאהעג רָאנ ,ץנעטסיזקע ןופ טכער םעד טימ טצונעב ןעבָאה טינ

 ףרַאד רענעפורעבנייא רעד .רעטָאפ םעד ןופ יו ,גיננעהבָא ךיז

 ןעו ,טלָאװעג רעפורעבנייא רעד טָאה סָאװ :ןענערפ רהעמ טינ

 יװ םעדכָאנ ,ךי א ליװ סָאװ : רָאנ -- ? ןעּפַאשעג ךימ טָאה רע

 "נייא רעד טינ ?ףור םעד גידנעגלָאפ ןעמוקעג לָאמניײא ןיב ךיא

 יד רעכלעוו ךָאנ ,עטרַאכ יד טינ ,ןעטנעוטיטסנָאק יד טינ ,רעפורעב

 ראפ טעװ טשיגרָאג --- ,ןראוועג ןעפורעגניירא זיא גנולמאזרעפ

 רע .ןרהירנֶא טינ רָאט ןעמ סאוו ,טכאמ ענילייה א ןייז םהיא

 ןייז ןיא םהעטש סָאװ ,ץלַא ףױא טריזירָאטיוא זיא

 ירָאטױא  עטקנערשעב ןייק ןענעקרעדנָא טינ טעװ רע ;טכַאמ

 ,ןעועג טלָאװ סָאד .לַאי ַא5 ןייז ןעלעוו טינ טעװ רע ,"גנוריז

 ןופ ןעטרַאװרעד טנַאקעג סעּפע טּפיוהרעביא טלָאװ ןעמ ביוא

 טינ זיא סָאװ ,הפיסא ע שי ט ס י ַא ג ע ןעמָאקלָאפ ַא ,תופיסא

 -סיוא ענייק ףיוא טינ טקוק ןוא רונש-לעּפָאנ ןייק ןָא ןעדנובעגנָא

 "רעביא ןוא יירטעג גידנעטש ןענייז תופיסא רעבָא .,ןעגנונעבער

 טניפעג ןעמ ןעוו ,ןרעדנואוו טינ ךיז ןעמ ףרַאד רעבירעד ןוא ,ןעבעג

 .ה .ד ,םענעסָאלשטנעיטינ רעדָא -סגעװ-בלַאה לעיפױזַא ייז ןיא

 ,"םזיִאגע , ,ןעשיטירקָאּפיה

 יד ןיא ןעביילב ןעזומ ןעדנַאטש יד ןופ רעדעילנטימ יד ---

 רעד ךרוד ייז ראפ ןראוועג טנעכייצעגנָא ןענייז סאוו ,ןעצינערג

 יז ביוא .ןעכיילגרעֶד ןוא ןעליוו ס'גינעק םעד ףרוד ,עטרַאכ

 -סױרַא , ייז ןעלָאז זיא ,טינ סָאד ןענָאק רעדָא ,טינ סָאר ןעליוו

 שרעדנַא טנַאקעג טלָאװ שנעמ רעיירטעג-טכילפ רעכלעזו ."ןעטערט

 ןוא גנוגייצרעביא ןייז ,ךיז ןעלעטשקעװַא טנָאקעג טלָאװ ,ןעלדנַאה

 ױזַא ןייז טנַאקעג טלָאװ רעװ ?ןַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא ןעליוו ןייז

 יד ןעװו וליפא ,ןעלעטשסירַא ךיז ןעלעוו וצ שילַארָאמנוא

 ? דנורגוצ ןהעג םעד רעביא לָאז ץְלַא ןוא טפַאשרעּפרעק עצנַאג

 רענעמוקעב רעד ןופ ןעצינערג יד ןיא ןעטלַאה יונעג ךיז זומ ןעמ

 ןעמ סָאװ טכ ַא מ רעד ןופ ןעצינערג יד ןיא ; טעטירָאטױא

 ךָאד ןָאק רענייק םירָאװ ,ןעביילב ייס יוװ ייס ךָאד ןעמ זומ ,טָאה

 -נוא ןיימ ,רעגיטכיר רעדָא ,טכַאמ יד, .ןָאק רע לעיפיוו רחעמ טינ

 רעבָא ןעגנוריזירָאטױא ,ץינערג עגיצנייא ןיימ ןייז לָאז טכַאמ

 עדנעצריטשמואדקלַא ַאזַא טָא ? ןעּפיצנירּפ עדנעדניב רָאנ ןענייז
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 רעכילצעזעג --- ַא ןיב ךיא ,ןיינ ?ןעמהעננָא ךיא לָאז טכיזנָא

 "! רעגריב

 ן'םיוא זיא עכלעוו ,לַארָאמ ַא ןופ טלַאה עיזַאושזרוב יד

 יד .םצע םענענייא רהיא טימ ןעדנובעגפיונוצ ןפוא ןעטסננע

 ןעבָאה לָאז ןעמ ,זיא לַארָאמ רעגיזָאד רעד ןופ גנורעדָאפ עטשרע

 ןעמ ןוא ,דנַאה ןיא הכאלמ עכילרהע ןַא רעדָא טפעשעג ןעדילָאפ ַא

 רהיא ייב זיא שילַארָאמ-טינ .ןעבעל ןעשילַארָאמ ַא ןערהיפ לָאז

 ,רעדרעמ ןוא רעביור רעד ,בנג רעד ,עט'ףאונ יד ,רעלדניווש רעד

 -טכייל רעד ,עלעטש ַא ןהֶא שנעמ רעכילנעמרעפנוא רעד ,רעלוש רעד

 ןענעקטנַא גנומיטש יד טנעכייצעב רעגריב רעווַארב רעד ,רעניניז

 -םירטנע עטספעיט , ןייז סלַא ןעשנעמ "עלַארָאמנוא , עגיזָאד יד

 רעד ,טייקנעסעזעגנייא יד טלהעפ ןעשנעמ עֶלַא יד טָא ."ננוט

 ַא ,ןעבעל דובכב ,דילָאס ַא ,טפעשעג ַא ןופ רעטקַארַאכ רעדילָאס

 טהור ץנעטסיזקע רעייז יו ױזַא ,ץרוק }  .וו .זַא .א הסנכה ערעכיז

 עבילרהעפעג יד וצ ייז ןרעהעג ,סיזַאב ןרעכיז ַא ףיוא טינ

 -רהעפעג םוצ ,"ןעשנעמ עטרעדנוזעגבָא , רעדָא "ןעמודיווידניא,

 ,"רעיירש ענלעצנייא, ןענייז יז .טַאירַאטעלַארּפ ןעכיל

 -רָאג, ןעבָאה ןוא "ןעיטנַארַאנ, ענייק ןעבעג טינ ןענָאק עבלעוו

 ַא ןעסילש .ןעריקיזיר וצ טשינרָאג ןכב ,"ןערילרעפ וצ טשינ

 רעד :ןעשנעמ םעד וצ טדניב .ש .ב .צ דנַאביןעילימַאפ

 סאד ;ןעטלַאה םהיא ןָאק ןעמ ,תוברע ןַא טיג ,ןעדנובעג זיא סָאװ

 ןיא ץלַא טלעטש רעלוש רעד .טינ זיא ןענעגַאד לעדיימ-ןעסַאנ

 ןעמ .עיטנַארַאג ןייק -- ;ערעדנַא ןוא ךיז טריניאור רע ,ןָאק
 "ריב םעד רָאּפ ןעמוק סָאװ ,עלַא יד ןעסַאפנעמַאזוצ טנָאקעג טלָאװ

 !עמָאנ םעד רעטנוא ,ךילרהעפעג ןוא ךילדנייפ ,גיטכעדרעפ רעג

 ןעבעל ןופ םרָאפ עשידנוכַאגַאװ עדעי זיא םהיא ; "ןעדנובַאנַאװ,

 ,ןעדנובַאגַאװ עניטסיינ ךיוא ןַארַאפ ןענייז סע םירָאוו .רעדיוודוצ

 ערעייז ןופ ץַאלּפױךיױאו רענעמוקעב-השוריב רעד ןעמעוו רַאפ

 רעטייוו ןעלָאז ייז ,טקירדעג-לעיפוצ ןוא גנעדוצ רָאפ-טמוק ןרעטלע

 וצ טָאטשנַא :ץַאלּפ ןעטקנערשעב םעד טימ ןענעגונעב ןענָאק ךיז

 ןוא ןעקנעד טרא ןעטניסעמענ א ןופ ןעצינערנ יד ןיא ךיז ןעטלאה

 ןעשנעמ רעדנעזיוט טינ סָאװ ,סָאד השמ תרות רַאפ ןעמהעננָא

 ןופ ןעצינערג עלַא רעכירַא ייז ןעננירּפש ,גנוגיהורעב ןוא טסיורט

 ןוא קיטירק רעגיד'תוזע רעייז טימ ןעוועדליוו ןוא עיצידַארט רעד
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 -ַארטסקע יד טָא -- ,גנולפייווצעכ ןופ ַאינַאמ רעטמיוצעגנייא טינ
 -עבנוא סָאלק םעד הףיונוצ-ךעלעטש ייז .,ןעדנובַאגַאװ עטנַאגַאוװ
 ןוא ,רעירָאטעלָארּפ .ה .ד ,עכילרעדנערעפ ,עניהורנוא ,ענידנעטש

 ,ןערעה ךיז טזָאל רעטקַארַאכ רעגיד'בשוימ-טינ רעייז ןעוו ,ןעסייה

 | ."ּפעק עגיהורנוא,

 טַאירַאטעלָארּפ רענעפורעגױזַא רעד טָאה ןיז ןעטייוו ַאזַא טָא
 טלָאװ סָאד תועט רעסיורג ַא רַאפ סָאװ .םזירעּפוָאּפ רעד רעדָא

 -רעפ יז זַא ,עיזַאושזרוב רעד טביולגעג טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןעוועג

 םעד) טייקמירא ןעפַאשוצבָא ןעטפערק עטסעב ערהיא טימ טגנַאל
 טימ ךיז טפלעה רעגריב רעטוג רעד ,לייטנעגעג ןיא ! (םזירעּפוָאּפ

 קילג ןופ רעטיג יד, זַא ,גנונייצרעביא רעכילטסיירט-ןעטלעז רעד

 לָאמנייא ןיוש סולשעב ןעגולק ס'נעטשרעביוא םעד קנַאד ַא ןענייז

 .ןעביילב ױזַא גיבייא ףיוא ןעלעוו ןוא ןרָאװעג טלייטרעפ ךיילנ-טינ

 טרעטש ,ןעסַאג עלַא ףיוא םורַא םהיא טלעגניר סָאװ ,תולד רעד

 ךיז ט'רטּפ רע סָאװ ץוחא ,טינ ךַאז ןייק ןיא רעגריב ן'תמא םעד

 סָאװ רעדָא ,הבדנ רענעפרָאװעגוצ ַא טימ סנעטסכעה םהיא ןופ בָא
 ןוא טײברַא רוחכ "ןערַאבכיורב ןוא ןעכילרהע , ןַא טפַאשרעפ רע

 ןייז ןיא טרעטשעג רַאפרעד רע טלהיפ רעבָא רהעמ ץלַא .ןעסע

 טכוז, סָאװ ,תולד "םענעדעירפוצנוא, םעד ךרוד סונעג ןעגיהור

 ךיז ןעטלַאהרעּפ סָאװ ,םינצבק ענעי ךרוד ,"סעיינ ןערהיפוצנייא

 ןעביוה ןוא גיהורנוא ןרעוו סָאװ רָאנ ,ןעדלוד ןוא ?יטש רהעמ טינ

 ןיירא טצעז ,דנובַאגַאװ םעד טריטסערַא .ןעוועדליוו וצ ןָא

 ליװ רֶע !עמרוט רערעטסניפ רעד ןיא קישטשווָאטנוב םעד

 -טנַא ןעציירפיוא ןוא טַאַאטש ןיא טייהנעדעירפוצנוא ןעפורסיורַא,

 ,םהיא טגינייטש -- "סעיצוטיטסניא עדנעהעטשעב יד ןעגעק

 ! םהיא טגינייטש

 -נוא סױרַא ןעמוק ענעדעירפוצנוא עניזָאד יד ןופ רעבָא דָארג

 ןָאק "רענריב עטונ, יד רַאפ :ןעקנַאדעג עדנענלָאֿפ יד רהעפעג

 יצנירּפ ערעייז ןוא ייז טינ טצישעב סע רעוו לַאנע ץנַאנ ןייז סע

 ַא יצ ,רעלענַאיצוטיטסנַאק ַא יצ ,גינעק רעטולָאפבַא ןַא יצ ,ןעּפ

 סָאװ ןוא .טצישעב רָאנ ןערעוו ייז ןמז ?כ ,.וז .זַא .א קילבוּפער

 4 "בעיל , לָאמעלַא ןעבָאה ייז רעצישעב סעמעוו ,ּפיצנירּפ רעייז זיא

 טרובעג ןופ ּפיצנירּפ רעד ;טינ סָאד זיא טײברַא ןופ ּפיצנירּפ רעד

 -גיסעמלעטימ ןופ ּפיצנירּפ רעד רעבָא זיא סע .טינ ךיוא
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 לעסיבַא ןוא טרובעג לעסיבַא :ןעטימ םענעדלַאנ םעד ןופ ,טייק

 ןעזניצ טגָארט סָאוו ץיזעב .ַא .ה ,ד ,טײברַא

 עט'נשרי'עג ,ענעבענעג סָאד ,עטסעפ סָאד ָאד טניימ ץיזעב

 ףרַאד ןעמ סָאװ ,החרט יד טסייה ןעגָארט-ןעזניצ סָאד ; (טרובעג)

 רעדנעטייברַא -- ןכב ;(טײברַא) ןעדנעוװנָא םעד ףיוא

 ! םזילַאקידַאר ןייק ,ַארטלוא ןייק ,לעיפוצ טינ רָאנ .לַא ט י ּפ ַא ק
 טיײברַא ; ץיזעב רעט'נשרי'ענ רָאנ רעבָא ,יאדוא --- טכער-סטרובעג

 ירד רָאנ ,טינ רָאג ענעגייא ןייק רעדָא ,גינעוו רעבָא ,יאדוא --

 ,רעטיײברַא עגינעטרעטנוא --- יד ןופ ןוא לַאטיּפַאק םעד ןופ טײברַא

 לָאמעלַא ןעהיצ ,תועט ַא ןיא ןעננַאפעג טנעיל טייצ ַא ןעוו
 ןופרעד ןעבָאה ענירעביא יד תעב ,תועט םעד ןופ ןעצונ ענינייא

 ירעפ ןיימעגלַא ןעוועג תועט רעד זיא רעטלַאלעטימ ןיא .ןעדָאש
 עצנַאנ יד ןעבָאה זומ ךריק יד זַא ,ןעטסירק יד ןעשיווצ טיירּפש

 ןעכרַארעיה יד ;דרע רעד ףיוא טפַאשרעהרעכיוא יד רעדָא טכַאמ
 רעדייא "טייהראוו, רעגיזָאד רעד ןיא טביולגעג רענינעוו טינ ןעבָאה

 ט'פושכ'רעפ ןעוועג עדייב ןענייז ןוא (ןעשנעמ עש'מלוע) ןעיַאל יד
 ףךרוד ןעבָאה ןעכרַארעיה יד רעבָא רָאנ .תועט ןעניכלעזמעד ןופ

 -- ןעיַאל יד ,טכַאמ רעד ןופ ןעצונ יד טַאהעג תועט םעד
 ַא רעבָא טגָאז יו .טייקנינעטרעטנוא רעד ןופ ןעד ָאש םעד
 ןעיַאל יד ןענייז ,"נולק ןעמ טרעוװ ןעדָאש ןופ, :?עטרעווכיילג

 רעד ןיא טביולגעג טינ רהעמ ןעבָאה ןוא ןרָאװעג גולק ךילדנע

 ךיז טניפעג תוכייש עגיבלעזיד --- ."טייהרַאװ, רעכילרעטלַאלעטימ
 ןוא רעגריב .סַאלק-רעטיײברַא םעד ןוא עיזַאושזרוב רעד ןעשיווצ

 סָאװ יד ;דל עג ןופ "טײהרַאװ, רעד ןיא ןעביולג רעטײברַא
 -יזעב סָאװ יד יו רענינעוו טינ םעד ןיא ןעכיולג ,טינ סע ןעציזעב

 ,רעטסעירּפ יד יו טוג ױזַא ןעיַאל יד ,ָאזלַא ; אי סע ןעצ

 "ריב רעד ןופ ןָאט-דנורג רעד זיא "טלעוו יד טריגער דלעג,

 רעזָאלציזעב ַא ןוא רענילעדַא רעזָאלציזעב ַא .עכָאּפע רעכילרעג
 .גנוטיידעב ןייק שיטילָאּפ "רעדיילרעגנוה, סלַא ןעבָאה רעטײברַא

 .טליג דלענ רָאנ ,טשינרָאג ןעוהט טײברַא ןוא טרובעג :טינ

 "רענעיד , ענייז טהיצרע רעבָא טַאַאטש רעד ,ןעשרעה עדנעציזעב יד
 ןעמָאנ ןייז ןיא ןעמרַאד ייז סָאװ ךרע יפל ןוא ,עזָאלציזעכ יד ןופ

 .(טלַאהעג) דלעג ייז רע טיג ,(ןעריגער) ןעשרעה

 ןהֶא סעּפע ךיא בָאה .טַאַאטש םעד ןופ סעֶלַא םוקעב ךיא
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 בָאה ךיא סָאו ?טאאטש ןופ גנוגיליוועב רעד

 טניפעג רע יוװ ךיג ױזַא ,קעװַא רימ ייב רע טמהענ סָאד ,םהיא ןהָא

 בָאה ."לוטיט רעכילצעזעג, רעד וצרעד טלהעפ רימ זַא ,סיוא

 ? גנוגיליוועב ןייז ,דָאנג ןייז ךרוד ץלַא טינ ןעד ךיא

 לוטיט ןעכילצעזעג םעד ףיוא ,ןיילַא ףיורעד ףיוא

 ךרוד ,זיא רע סָאװ ,זיא רעגריב רעד .עיזַאושזרוב יד ךיז טציטש

 םעד ןופ דָאנג יד ךרוד ,ט ַאַא טש ןופ גנוצ יש ע ב רעד

 -רעפ ץלַא טעװ רע זַא ,ןעבָאה ארומ טזומעג טלָאװ רע .טַאַאטש

 .ןרָאװעג ןעכַארבעג טלָאװ טַאַאטש ןופ טכַאמ יד ןעוו ,ןעריל

 -רעפ וצ טשינרָאנ טָאה סָאװ ,םעד טימ רעבָא סע טהעטש יו

 רע יװ ױזַא ?ררעירַאטעלָארּפ םעד טימ סע טהעטש יװ ,ןעריל

 "טשינרָאג , ןייז רַאפ ךָאד רע ףרַאד ,ןערילרעפ וצ טשינרָאג טָאה

 ןעװ ,ןעניוועג אברדא ןַאק רֶע .גנוצישעביטַאַאטש יד ןעבָאה טינ

 יד ןופ ןעגיוצעגבא טרעװ טַאַאטש ןופ גנוצישעב עגיזָאה יד

 .עטצישעב

 םעד ןעטכַארטעב ,טשינרָאג טָאה סָאװ ,רעד טעוו רעבירעד

 ,טכַאמ ַא -- ןערנעציזעב םעד ראפ טכַאמדץוש ַא סלַא טַָאאטש

 יז טגיוז ,טרהעקרעפ ,םהיא ןוא סעיגעליוירּפ םענעי טיג סָאװ

 רע ,טַאַאטש-רעגריב -- ַא ןיא טַאַאטש רעד .סיוא רָאנ

 טצישעב רע .םוטרענריב ןופ (דנַאטש) סוט ַאט ס רעד זיא

 -כרָאהעג ןייז טיול רָאנ ,ךָאנ טײברַא ןייז טול ןעשנעמ םעד טינ

 רע יצ ,ךָאנ םעד ךָאנ טול ,טסייה סָאד .,("טעטילַאיאל ,) טײקמַאז

 םהיא טָאה טַאַאטש רעד סָאװ ,טכער יד טעטלַאװרעּפ ןוא טסינענ

 ןעצעזעג יד .ה .ד ,ןעליוו םעד טימ גנומיטשנייא ןיא ,טיױרטעגנָא

 .טַאַאטש םעד ןופ

 רעטײברַא יד ןעלַאפ עיזַאושזרוב רעד ןופ םישזער םעד רעטנוא

 ,יד ןופ .ה .ד ,עדנעציזעב יד ןופ דנעה יד ןיא ןיײרַא גידנעטש

 יד ןופ לייט זיא סע ןעכלעוו ַא תושר רעייז ןיא ןעבָאה עכלעוו

 - יד ןופ לייט ַא זיא ,רַאבציזעב זיא סָאװ ץלַא ןוא) רעטיג-טאאטש

 רָאנ טרעו ןוא ,טַאַאמש םעד וצ טרעהעגנ ,טַאַאטש ןופ רעטינ

 עסיוועג רַאפ ןעכיורבעג וצ| ןהעל ןיא םענלעצנייא םעד ןעבעגעג

 ןעבָאה סָאװ ,יד ןופ דנעה יד ןיא לעיצעּפס ןוא (|גנוטסיילטסנעיד

 טינ ןָאק רעטײברַא רעד .ןעטסילַאטיּפַאק יד -- דנַאֿל ןוא דלעג

 סָאװ ,הטרעוו םעד ןופ ךרע ן'כָאנ טיײברַא ןייז רַאֿפ ןעריזילַאער
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 טרעװ טיײברַא יד .סע טכיורבעג סָאװ ,םעד רַאפ טָאה סע
 רעד טָאה ןופרעד סניוועג ןעטסערג םעד "!טלהָאצעב טכעלש

 יד טלהָאצעב ןרעװו טוג יו רהעמ ןוא טוג --- .טסילַאטיּפַאק
 יד ןוא ץנַאלו םעד ןערעסערגרעפ עכלעוו ,ענעי ןופ ןעטײברַא

 -טַאַאטש עכיוה יד ןופ טייברַא יד ,טַאַאטש ןפ טפַאשרע ה
 ,"רעגריב עטונ, ענייז ידכ ,טוג טלהָאצעב טַאַאטש רעד .רענעיד

 רע .טכעלש ןעלהָאצעב ןענָאק רהַאפעג ןהָא ןעלָאז ,עדנעציזעב יד

 עטונ , יד רַאפ ףיונוצ טלעטש רע עכלעוו ןופ ,רענעיד ענייז טגירק
 יײצילַאּפ רעד וצ) "ייצילַאּפ, ַא ,טכַאמ-סגנוצישעב ַא "רענריב
 ,ץיטסוי ןופ .ש .ב .צ יו ,עטמַאעב ײלרעלַא ,ןעטַאדלַאס יד ןרעהעג

 -תָאצעב --- ("ןישַאמ-טָאאטש , עצנַאג יד ,ץרוק ,.וו .זַא .א גנוהיצרע
 ,ןרעייטש עכיוה ןרעג םחיא ןעביג "רעגריב עטוג, יד ןוא ,טוג גידנעל

 ןרעגירעדינ ַא ץלַא רעטיײברַא ערעייז ןעלהָאצ ןענָאק ןעלָאז ייז ידכ
 ,ןיול

 טינ טרעו רע סָאװ ראפרעד ,סָאלקירעטיײברַא רעד רעבָא
 טינ ןעסינעג ייז םירָאװו) םצעב זיא רע יו רעכלעזַא סלַא טצישעג
 -רעטנוא ענייז סלַא רָאנ ,רעטיײברַא סלַא טַאַאטש ןופ גנוצישעב יד
 ַא טשרמולכ ,ייצילַאּפ רעד ןופ סונעג קלח ַא ךיוא ייז ןעבָאה ןענַאט
 ,טכַאמ א טביילב סָאלק-רעטייברַא רעד -- (ץעזעג ןופ עיצקעטָארּפ
 יר ןופ טַאַאטש ןעגיזָאד םעד ,טַאַאטש םעד וצ ךילדנייפ זיא סָאװ

 ,טייברַא יד ,ּפיצנירּפ ןייז ."םוטגינעק-רעגריב, םעד טָא ,עדנעציזעב

 רע ,טביורעב טרעוו רע : הטרעוו ןייז טיול טנעקרעדנָא טינ טרעוו

 .רנייפ ענייז רַאפ ,עדנעציזעב יד רַאפ ביור-געירק  ַא טרעוו

 ,דנעה יד ןיא טכַאמ עטסרעייהעגנוא יד ןעבָאה רעטיײברַא יד
 -יזָאד רעד ןופ גיניזטסואוועב טכער ןרעוו לָאמַא ןעלעוו ייז ןעוו ןוא
 טינ ייז ךאז ןייק ןָאק ןַאד ,ןעכיורבעג יז ןעלעוו ןוא טכַאמ רעג
 -טעב ,טיײברַא יד ןעלעטשבָא רָאנ ןעפרַאד ייז ; געװ ןיא ןהעטש
 .סע ןעסינעג ןוא סנענייא רעייז יו ןעטקודָארּפ-סטײברַא יד ןעטכַאר
 ןוא ָאד ןעמוק סָאװ ,ןעהורנוא-רעטייברַא יד ןופ ןיז רעד זיא סָאד
 | .רָאפ טרָאד

 ןופ יירעפ ַא?קש -- רעד ףיוא ךיז טלַאה טַאַאטש רעד
 רעד זא ,יירפ טייברַא יד טרעװ .טייברַא רעד
 .ןראלרעפ טַָאַאטש



 רענריטש סקַאמ = | 178

 .םזילַארעביל רעלַאיצָאס רעד .48

 ןעלָאז רימ ואוו ןוא ,ןעשנעמ ענעריובעגיירפ ןענייז רימ ---
 ןופ רענעיד רַאפ טכַאמעג ךיז רימ ןעהעז ,ןָאהט קילב ַא טינ

 טָאג ?ןעטסיָאגע ןרעוו ךיוא רעבירעד רימ ןעֶלָאז !ןעטסיָאנע

 ןעטסיָאגע ןייק רָאג ןעלָאז סע ,ןעכַאמ רעסעב ןעלעוו רימ ,רהַאוװעב

 ,"רעּפעלש , רַאפ ןעכַאמ ןעמעלַא ייז ןעלעוו רימ ! ןייז ןענָאק טינ

 .ןעבָאה ןעלָאז "עלַא , ידכ ,ןעבָאה טשינרָאנ ןעלָאז עֶלַא ןעליוו רימ

 .עלַאיצָאס יד ןענָאז ױזַא

 ? "עלַא, ןֶא טפור רהיא סָאװ ,ןָאזרעּפ יד טָא זיא רעוו --

 "טפַאשלעזעג , יד זיא סָאד --

 ? גיטפַאהרעּפרעק רעבָא ןעד יז זיא ---

 !רעּפרעק רהיא ןענייז רימ --

 ,ֹוד ;רעּפרעק ןייק טינ ןיילַא ךָאד טייז רהיא ?רהיא ---

 רהיא רעבָא ,ךיוא וד ןוא .,ךיוא וד ,גיטפַאהרעּפרעק טזיב ,עקַאט

 יו םקנופ .רעּפרעק ַא טינ ,סרעּפרעק לעיפיוזא רונ טייז ןעמַאזוצ

 טשינ זיא יז זַא ,סיוא טמוק ױזַא ,רעקיטילָאּפ יד ןופ "ןָאיצַאנ , יד

 -נייא ןַא רָאנ זיא םהיא ףיוא ףוג רעד סָאװ ,"טסייג , ַא יו רהעמ

 | .גנורליב

 םזילַארעביל ןעשיטילַאּפ ןיא ןיא ןעשנעמ ם'נופ טייהיירפ יד

 רעכילנעזרעּפ ןופ טייהירפ ,ןענָאזרע ּפ ןופ טייהיירפ יד

 רענלעצנייא רעדעי ןופ גנורעכיז יד :רר ַא ה םעד ןופ ,טפַאשרעה

 .טייהיירפ עכילנעזרעּפ --- ןענָאזרעּפ ערעדנַא ןעגעקטנַא ןָאזרעּפ

 ןילַא ץעזעג סָאד ;ןעלהעפעב וצ טשינרָאג טָאה רענייק

 ,טלהעפעב

 זיא ,ךייל ג ןרָאװעג ןענייז ןענָאזרעּפ יד וליפא ביוא רעבָא

 רעמירַא רעד ףרַאד ךָאד ןוא .ךיילנ ןרָאװעג טינ ץיזע ב רעד

 םעד רענעי :ןעמירא םעד רעכייר רעד ,ןעכייר םעד ןעבָאה

 ףרַאד רענייק ,ָאזלַא .טײברַא ס'נַאמירַא םעד רעד ,דלעג ס'נעכייר

 סלַא םהיא ףרַאד רע רעבָא ,ןָאז רע פ סא ןרעדנַא םעד טינ

 ,ןעבעג וצ סעּפע טָאה סָאװ ,םענייא סלַא ,טסייה סָאד ,רעבעג

 טכַאמ סָאד ,ט אה רע סָאװ ,ָאזלַא .רעציזעב רעדָא רעכָאה סלַא

 "בָאה םעד ןיא רעדָא ןעבָאה םעד ןיא ןוא .ןַא מ םעד

 ,ךיילג טינ טייל יד ןענייז
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 רע ניי ק זומ ,םזילַארעביל רעלַאיצַאס רעד סיוא טרהיפ ,ןכב
 םזילַארעביל ןעשיטילַאּפ םעד טיול יװ טַארקַא ןעבָאה םיניה
 טָאה ָאד יװ ױזַא .ה .ד ;ןןעלהעפעב טינ רענייק ףרַאד
 טמוקעב ךיוא ױזַא ,להעפעב םעד ןעמוקעב ןײלַא טַא ַאטש רעד
 ,בָאה םעד ןײלַא טפַאשלעזעג יד

 סמענייא ןעדעי טצישעב טַאַאטש רעד סָאװ ,עקַאט טימרעד
 רע טלייט ,ןרעדנַא םעד ןעגעקטנַא םוטנעגייא ןוא ןָאזרעּפ
 ןוא ךיז רַאפ לייט ןייז זיא רענייא רעדעי :רעדנַאנופ יז
 זיא רע סָאװ נונעג זיא סע ןעמעוו .ךיז רַאפ לייט ןייז ט ָאה
 ; רנעלעטשנעדעירפוצ ץנַאג דנַאטשוצ ַאזַא טניפעג רעד ,טָאה ןוא
 םורַא טכוז ,רהעמ ןעבָאה ןוא ןייז טלָאװעג טלָאװ סע רעבָא רעוו
 -רע פ ערעדנַא ןופ טכַאמ רעד ןיא סע טניפעג ןוא רהעמ םעד טָא
 ןָאזרעּפ סְלַא :ךורּפשרעדיװ ַא הוא ןָא רע טמוק ָאד ןענָאז
 ט ַא ה ךָאד ןוא ,ןרעדנַא םעד רַאפ רעגירעדינ טינ רענייק טהעטש
 ןעלעוו טלָאװ רָאנ ,טינ טָאה רערעדנַא רעד סָאװ ,ןָאזרעּפ ןייא
 ןייא ךָאד זיא ,סולש םעד ןופרעד רע טהיצ ,ױזַא דלַאביוװ  .ןעבָאה
 סָאװ טָאה ןָאזרעּפ ענעי םירָאװ ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ רהעמ ןָאזרעּפ
 ןַא רעד ןוא רעכייר ַא זיא רענעי ,טינ סע טָאה יד ןוא ,ףרַאד יז
 ,ןַאמירַא

 - ןעבעלפיוא ןעזָאל רעדעיװ ,רעטייוו ךיז רע טגערפ ,רימ ןעלָאז
 יד טָא רימ ןעלָאז --- ןעבָארגעב טכער טימ ןעבָאה רימ סָאװ ,סָאד
 רעדעיוו נעוומוא ןַא ףיוא זיא סָאװ ,ןענַאזרעּפ ןופ טייהכיילגנוא
 ֿפייטנעגעג ןיא ,ןיינ ? ןעביילב ןעזָאל ,ןערָאװעג  טכַארבעגסױרַא
 -ענסיוא ןיא סָאװ סָאה ,ףוס ןעטכער ן'זיב ןרהיפרעד ןעזומ רימ
 -נאנא ןופ טייהיירפ רעזנוא .טפלעה הףיוא רָאנ ןראוועג טרחיפ
 םעד סָאװ ףיוא ,סָאד ןופ טייחיירפ יד ךָאנ טלהעפ ןָאזרעּפ ס'נרעד
 רהיא ןיא טָאה יז סָאװ סָאה ןופ ,העד ַא טָאה ןָאזרעּפ ס'נרעדנַא
 ."םוטנענייא ןעכילנעזרעּפ , םעד ןופ ,ץרוק --- טכַאמ רעכילנעזרעּפ
 -נענייא עכילנעזרוע ּפ סָאד ןעּפַאשבָא רעבירעד רימָאל
 -- ַא ןייז רעדעי לָאז ,ןענָאה טינ טשינרַאנ רענייק לָאז .םוט
 לָאז ,ךילנעזרעפנוא ןייז םוטנענייא סָאד לָאז  .רעּפעלש
 .טפ אשלעזעגנ -- רעד ןרעהענ סע

 צנייאשייא םעד ,רעגיטלעוועג ןעטסכעה םעד רַאַּפ
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 עכיילנ ,ךיילנ עלא ןראווענ רימ ןענייז , ר ע ב ע נ 5 ה ע פ ע ב ןענ
 .ןעלונ .ה ,ד --- ןענָאזרעּפ

 עַלַא רימ ןעלעו רעמיטנע גייא ןעטסכעה םעד רַאֿפ
 םער ןיא רענייא ךָאנ זיא רעטציא .ר עִּפ ע ?ש -- עכיילג ןרעוו

 ןַאד ;"סטכינזעבַאה, ַא ,"רעּפעלש  ַא גנוצַאשבָא ס'נרעדנַא
 ןעמַאזוצ עַלַא ןעלעוו רימ ,ןרעהפיוא גנוצַאשבָא יד טָא טעװ רעבָא
 רעשיטסינומָאק רעד ןופ וויטקעלָאק רעד סלַא ןוא ,רעּפעלש ןרעוו
 -רעפעלש , סָאד ןעפורנָא ןענָאק ךיז רימ ןעלעו טפַאשלעזעג
 | ."לעדניזעג

 ןייז טעדנירגעג ןעבָאה ךילקריוו טעוװ רעירַאטעלָארּפ רעד ןעוו
 ךייר ןעשיווצ קוליח רעד רעכלעוו ןיא ,"טפַאשלעזעג , עטרינַאלּפעג
 ַא ןייז רע טעוו ןַאד ,טניטייזעב ןרעוו לָאז םירָא ןוא

 טָאה ןייז רעּפעלש ַא זַא ,ןעלהיפ ןַאד טעוװ רע םירָאוװ ,רעּפעלש

 ןעמָאנ םעד ןעביוהרעד ןענַָאק ךָאנ טעוו ןוא ףערטעב ַא סעּפע
 טָאה עיצולָאװער יד יו םוג ױזַא ,לוטיט ן'דובכב ַא וצ "רעּפעלש,
 ןייז זיא רעּפעלש ."רעגריב, טרָאװ סָאד ערהע ַאזַא וצ ןעביוהרעד
 ,סרעּפעלש ןרעוו עלַא ןעזומ רימ ;לַאעדיא

 יד ,"טייקכילשנעמ , רער ןופ ןעסערעטניא יד ןיא ,זיא סָאד

 םענלעצנייא םעד רַאַפ ."עכילנעזרעּפ , סָאד ןופ גנוביורעב עטייווצ
 .םוטנעגייא ןייק טינ ,להעפעב ןייק טינ ,רעביא טינ ןעמ טזָאל

 .טפַאשלעזעג יד וצ-טמהענ םעד ,טַאַאטש רעד ןעמונעגוצ טָאה םענעי

 יר ןעלהיפ ךיז ןעזָאל טפַאשלעזעג רעד ןיא לייוו רַאפרעד

 -- ,עטקירדענ יד טּפיוהרעד ,ןעקנעד ,ןעלביא עדנעקירד טסכעה

 טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעטכיש עטסרעטנוא יד ןופ רעדעילג יד .ח .ד

 רַאֿפ סע ןעכַאמ ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא טגעיל דלוש יד זַא ---
 .טפַאשלעזעג עניטכי ר יד ןעקעדטנע וצ עבַאנפיוא רעייז

 רעהירּפַא טכוז ןעמ סָאװ ,עטכישעג עטלַא יד לָאמַא רעדעיוװ זיא סע
 וניהד ,ןיילַא די ז ןיא טינ רָאנ ,ךַאז רעדנַא רעדעי ןיא דלוש יד

 סע תעב ,.וו .זַא .א עכייר יד ןופ טייקניציינ רעד ןיא ,טַאַאטש ןיא

 ןעלביא עניזָאד יד סָאװ ,דלוש רעזנוא ןעקנַאדרעפ וצ רָארנ זיא

 .ןעריטסיזקע

 ןעהעז םזינומָאק םעד ןופ ןעסולש יד ןוא גנַאנןעקנַאדעג רעד
 יר רעטנוא .ה .ד ,טנייה זיא ענַאל יד יוװ / .ךַאפנייא רהעז םיוא
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 ןענייז ייז ןוא ,עגינייא ןעהעטש ,ןעסינטלעהרעפ:טַאַאטש עניטציא

 סָאװ ,ערעדנַא יבגל ענַאל רעגיטסניגנוא ןַא ןיא ,להָאצרהעמ יד

 עטצעל יד ךיז ןעניפעג דנַאטשוצ םעד ייב .?הָאצרעדנימ יד ןענייז

 -טיונ ַא ןיא עטשרע יד ןוא דנַאטש?יואוו ַא ןיא

 ויא סָאד ,דנַאטשוצ רעניטציא רעד זומ רעבירעד .ד נג ַא ט ש

 לָאז סָאװ ןוא .ןרעװ טפַאשעגבָא (דנַאטש - סוטַאטס) טַאַאטש

 דנַאטשליואוו ןעטלעצנייארעפ םעד טָאטשנַא ? טרָא ןייז ףיוא ןייז

 -יואוו ַא ,הנַאטשליואוו רעניימעגלַא ןַא --

 ןעמעלַא רַאפ דנַא טש

 ,גיטבעמלַא ןרָאװעג עיזַאושזרוב יד זיא עיצולָאװער רעד ךרוד

 םעדכרוד ,ןרָאװעג טפַאשעגבָא ןענייז ןעטייהכיילגנוא עלַא ןוא

 רעד וצ ןראוועג טגירעדינרעד רעדא ןעביוהרעד זיא רערעדעי סאוו

 ןעביוהרעד זיא שנעמ רעניימעג רעד :רענר יב ַא ןופ עדרעוו

 דנַאטש רעטירד רעד ; טגירעדינרעד --- רעגילעדַא רעד ,ןרָאװעג

 -ט ַא ַא ט ש --- ןופ דנַאטש רעד ,דנַאטש רעגיצנייא רעד ןרָאװעג זיא

 ןיירעד ןיא טינ :ט'הנעט ןוא םזינומָאק רעד טמוק .רעגריב

 עלַא ןענייז .רימ סָאװ ,ןעזעוו רעזנוא ןוא עדרעוו רעזנוא טהעטשעב

 עלַא ,רעטומ רעזנוא ,טַאַאטש ם'נופ רעדניק עכיילג

 רהיא ןוא עבעיל רהיא ףיוא ךורּפשנָא ןעגיבלעזמעד טימ ןריובעג

 רַאפ רענייא עלַא ָאד ןענייז רימ סָאװ ,ןיירעד ןיא רָאנ ;ץוש

 ןיא רעדָא ,טייהכיילג רעזנוא זיא סָאד טָא ןרעדנא םע'ד

 רהיא ןוא וד יו טוג ױזַא ,ךיא סָאװ ,ךי י 1 רימ ןענייז ןיירעד

 -יברַא , רעדָא גיטעהט ןענייז ,ןרעדנַא םעד רַאפ רענייא רעדעי ,עלַא

 ןַא ןיא זנוא ןופ רערעדעי סָאװ ןיירעד ,סע טסייה --- ,,ןעט

 ן'רַאפ ןענייז רימ סָאװ ,גיטכיוו טינ זיא זנוא .רעטייברַא

 םינ זיא טקנוּפ רעד ; רעגריב ןענייז רימ סָאװ .ה .ד ,טַאַאטש

 ר ע ני י א ןענייז רימ סָאװ ,סָאד רָאנ ,םוט ר עג ר י ב רעזנוא

 רָאנ טריטסיזקע זנוא ןופ רערעדעי סָאװ ,ןרעדנַא ן'רַאפ

 -פרעדעב עניימ רַאפ טגרָאז רע סָאװ םעד ןיא ןוא ,ןרעדנַא םעד ךרוד

 -עירפעב ןעסינעפרעדעב ענעגייא ענייז ךיילנוצ רע טהעז ,ןעסינעפ

 ,(רעדיינש) גנודיילק ןיימ רַאפ .ש .ב .צ טיײברַא רֶע .רימ ךרוד טגיד

 ,רעביירש-ןעידעמַאק) ןעסינעפרעדעבדןעגינעגרעפ ענייז רַאפ --- ךיא

 ןוא רעמרעפ) גנורהַאנ ןיימ רַאפ רע ,(.וו .זַא .א רעצנעט-קירטש

 .(.וו .זַא .א ןַאמסטּפַאשנעסיװ) גנורחעלעב ןייז רַאפ ךיא ,(.וו .ז



 רענרימש סקַאמ 182

 רעזנוא ןוא עדרעוו רעזנוא זיא םוטרעטייֿפ5ֿא 287 ,ָאזלַא

 .טייהכיילג ---

 !ןעטסַאל ? םוטחעגריב ֿפָאה זנוא שננערב ןעצונ ערעסָאװ
 יװ נירעדינ ױזַא ?טיײברַא רעזנוא ןעמ טצַאש ךיוה יו ןוא
 סָאװ ; הטרעוו רעגיצנייא רעזנוא רעבָא זיא טײברַא יד ! ךילגעמ
 סָאד ,הלעמ עטסערג רעזנוא זיא סָאד ,רע טיי בר ַא ןענייז רימ

 עקַאט סָאה זומ רעבירעד ןוא ,טלעוו רעד ןיא גנוטיידעב רעזנוא זיא
 סע לָאז ןעמ ןַא ,וצרעד ןעמוק זומ סע ןוא תובישח רעזנוא ןרעוו

 + "עטש ןעגעקטנַא רהיא טנָאק סָאװ .ת ו ב י ש ח ַא רַאפ ןעטלַאה
 ,טײברַא רַאפ רָאנ .ט י י בר ַא --- יו רהעמ טשינ ךָאד ךיוא ? ןעל
 ךייא רימ ןענייז ,זנוא רַאפ טוהט רהיא סָאוװ ,סעּפע רַאפ רעדָא
 ךיוא ; ץנעטסיזקע רעייא רַאפ זיולב טינ ,גנוגיטיגרעפ ַא גידלוש

 ,סָאד רַאפ רָאנ ,ךייא רַאפ טייז רהיא סָאװ ,סָאד רַאפ טינ
 ףיוא רהיא טָאה סָאװ בעילצ .זנוא רַאפ טייז רהיא סָאװ
 ןוא טייקנעריובעגליואוו רעייא בעילוצ רשפא ?תועיבת זנוא

 ,סעּפע זנוא רַאפ טוהט רהיא סָאװ רַאפרעד רָאנ ,ןיינ - ? .וװ .זַא

 ױזַא עקַאט סע לָאז זיא .ךילצינ זיא סָאװ רעדָא ןעשניוו רימ סָאװ !

 לעיפיוו ,לעיפיוזַא רָאנ ךייא רַאפ הטרעוו ןייז ןעליוו רימ :ןייז
 רָאנ ךיוא ףייא ןופ ןעלעוו רימ רעבָא ;ךייא רַאפ ןעטסייל רימ

 ןעמיטשעב ןעגנוטסייל יִד .ןפוא ןעגיבלעז ן'פיוא ןעטלַאה
 סעּפע זנוא ןענייז סָאװ ,ןעגנוטסייל ענױזַא .ה ,ד ,הטרעוו םעד
 ,ט ייברַא-- ערעדנַא יד רַאפ ענייא ,ָאזלַא ,הטרעוו

 םעד ןיא ןייז רערעדעי לָאז לכה תבוט7 טייברַא יד

 סעּפע ףיוא טוהט סע רעו .רעטיי בר ַא ןַא ןעניוא ס'נרעדנַא

 --- רעדָא ,רענירעדינ טינ םענייק רַאֿפ טהעטש רעד ,ךַאז עכילצינ ַא

 ןופ ןיז םעד ןיא ,ךיז טהעטשרעפ ,רעטיײברַא) רעטײברַא עֶלַא

 .ךיילג ןענייז (רעטיײברַא עשיטסינומָאק .ה .ד ,"עכילצינ-ןײמעגלַא,

 רעד ךיוא זומ ,ןיול ןייז הטרעוו זיא רעטיײברַא רעד יו ױזַא רעבָא

 .ךיילג ןייז ןיול

 ןעלעטשוצנעדעירפוצ גונעג ןעוועג זיא ןעביולג סָאד ןמז ?כ

 טנָאקעג טינ טשינרָאג ןעמ טָאה ,עדרעוו ןוא ערהע ס'נעשנעמ םעד

 טינ טָאה יז דנעגנערטשנָא יו ,טײברַא ןייק ןעגעקטנַא ןערנעוונייא

 ןיא ןעשנעמ םעד טרעטשעג טינ רָאנ טָאה יז ביוא ,ןייז טגעמענ

 .ןערליבסיוא ךיז ףרַאד רערעדעי ןעוו ,רעבָא טציא .ןעכיולג םעד
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 עגיסעמ"ןישַאמ ןָאהט וצ ןעשנעמ ַא ןעגניווצ זיא ,שנעמ ַא ןרעוו וצ
 ןעוו ,יירעפַאלקש ןיא םהיא ןעטלַאה יוװ ,ךַאז ענעגייא יד טיײברַא
 ףלעווצ טייקגידימ-טיוט זיב ןעווערָאה זופ רעטײברַא-קירבַאפ ַא
 טינ םהיא טזָאל ןעמ ןַא ,סע טסייה ,גָאט ַא ןעדנוטש רהעמ ןוא
 שנעמ רעד ,קעווצ םעד ןעבָאה זומ טייברַא עדעי .שנעמ ןייק ןרעוו
 -סיימ ַא ןרעוװו ךיוא רע ןומ רעבירעד .טגידעירפעב ןרעוו לָאז
 ַא סלַא ןעפַאש ןענָאק יז ןומ רע .ה ,ד ,טײברַא רעד ןא רועט
 קירבַאפ ַא ןיא ךעלּפעק יד ףיױרַא רָאנ טצעז סָאװ רעד .ךַאז עצנַאג
 ,טײברַא רעד ,,וו .זַא .א טָארד םעד רָאנ טהיצ רעדָא ,סעקליּפש ןופ
 ,שטַאטרָאּפ ַא טביילב רע ; ןישַאמ ַא יו ,שינַאבעמ ,ןעגָאז ֹוצ ױזַא
 -עיר פ ע ב טינ םהיא ןָאק טײברַא ןייז : רעטסיימ ןייק טינ טרעוו
 טײברַא ןיז .ןרעט ַאמסיוא רָאנ םהיא ןָאק יז ,ןעגיד
 קעווצ ןיק ךיז ןיא טָאה יז ,טשינרָאנ ,ןעמונעג ךיז רַאפ ,זיא
 רָאנ טגנַאלרעד רע : ךַאז עניטרעפ ןייק טינ ךיז רַאפ זיא יז ,םינ
 .(טריטַאולּפסקע) טצונעב םענעי ןופ טרעוו ןוא ,דנַאה םוצ ןרעדנַא ןַא
 זיא ,ןרעדנַאנַא ייב טסנעיד ןיא זיא סָאװ ,רעטײברַא ַאזַא טָא רַאַפ
 ,טסיינ ןעטעדלינעג ַא ןֹופ סונעג ןייק ַָאטינ
 רַאפ ךָאד זיא גנוד?ליב יד :סנעגינעגרעפ עבָארג סנעטסכעה
 רָאנ ןעמ טכיורב ,טסירק רעטוג ַא ןייז וצ ידכ .ןעסָאלשרעּפ םהיא
 עטסעטקירדענ יד רעטנוא ןָאהט ןעמ ןָאק סָאד ןוא ,ןעביולג וצ
 רָאנ ענענַאזעג ךילטסירק יד ןענרָאז רעבירעד .,ןעסינעטלעהרעפ
 ,דלודעג רעייז רַאפ ,רעטײברַא עטקירדענ יד ןופ טייקמורפ רעד רַאפ
 ןעכָאה ןעסַאלק עטקירדרעטנוא יד וו .זַא .א טייקנעפרַאװרעטנוא
 ייז יו ,גנַאל ױזַא רָאנ דנעלע ןעצנַאג רעייז ןענָארטרעכירַא טנָאקעג
 טזָאל םוטנעטסירק סָאד םירָאו :ןעטסיר ק  ןעװעג ןענייז

 רעטציא ,ןעסקַאװפיוא טינ דנַאטשפיוא רעייז ןוא ןעלמרומ רעייז
 טציא ,ןערהעגעב יד ןעליטשוצנייא נונענ טינ ןיוש זיא
 ןילַא טָאה עיזַאושזרוב יד .ננוניט עז  רעייז ןעמ טרעדָאפ
 ןפ ,סונעגיטלעוו ןופ םילעגנַאװע סָאד טגידניקרעפ
 ערהעל יד טָא סָאװ ,ךָאנ ךיז טרעדנואוו ןוא ,סונעג ןעלעירעטַאמ
 זַא ,טגייצעג טָאה יז ;םינצבק זנוא ןעשיווצ רעגנעהנָא טניפעג
 ץיזעב ןוא גנודליב רָאנ ,"גילעז ןעכאמ טומרא ןוא ןעביולנ, טינ
 .ךיוא רעירַאטעלארּפ רימ ןעפיירנעב סָאד =: גילעז ןעכאמ

 םעד ןוא ?העפעב םעד ןופ טיירפעב טָאה עיזַאושזרוב יד
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 רער ןעבילבענרעביא ךָאנ רעבָא זיא סע .ענלעצנייא ןופ ןעליווטומ

 ןָאק סָאװ ןוא ןעסינעטלעהרעפ עסיווענ ןופ טמוק סָאװ ,ןעליווטומ

 זיא סע ;ןעדנעטשמוא ןופ טייקגילעפוצ יד ןרעוו ןעפורעגנָא

 "לזמ, יד ןוא לזמ רעד ,לַאפוצ רעכילקילנ רעד ןעבילבעגרעביא

 ."עניד

 גייווצ-עירטסודניא רעסיוועג ַא .ש .ב .צ רעטנוא-טהעג סע ןעוו

 "ביר ץנַאג ןעמ טהעז ,טיורב ןהִא ןעביילב רעטיײברַא רעדנעזיוט ןוא

 יד, זַא רָאנ ,ענלעצנייא יד ןופ דלוש יד טינ זיא סע זַא ,ןייא גיט

 "מוא יד ןרעדנע רימָאל זיא ."ןערנעטשמוא יד ןיא טגעיל הרצ

 -נילעפוצ רעייז זַא ,ןרעדנע ךילדנירג ױזַא עקַאט רעבָא ,ןעדנעטש

 רימָאל !ץעזעג ַא ןרעוו לָאז סע ןוא ניטכעמנוא ןרעוו לָאז טייק

 ַא ןעפַאש רימָאל !לַאפוצ ןופ ןעפַאלקש ןייק רעגנעל ןייז טינ

 ןעננוקנַאווש יד ןופ ףוס ַא ןעכַאמ טעוװ סָאװ ,גנונדרָא עיינ

 ! גילייה ןייז ןַאד לָאז גנונדרָא יד טָא

 ידכ ,{ע ר ד ַא ה יד ןייז הצפמ טזומעג ןעמ טָאה רעהירפ

 : ןעסייהענ סע טָאה עיצולָאװער רעד ךָאנ ; סעּפע וצ ןעמוק וצ

 ףיורעד ,ןעלעיּפשי-טרַאזַא רעדָא שינעגָאי-קינ !לזומ ןייד בורּפ

 טימ ךיילגוצ ,ןַאד .ןעבעל עכילרעגריב סָאד ןעגנַאגענקעװַא זיא

 סעּפע ןיוש טָאה סָאװ ,רעד זַא ,גנורעדָאפ יד ןעמוקעג זיא םעד

 .ןָאק ןיא רערעיוו ןעלעטש טינ גיניזטבייל סָאד לָאז ,טכיירגרעד

 יד .ףורּפשרעריװ רעכילריטַאנ-טסכעה ךָאד ןוא רענדָאמ ַא

 עשיטילָאּפ ןוא עכילרעגריב עצנַאג סָאד רעכלעוו ןיא ,ץנערוקנַאק

 --- לעיּפשיקילג ַא ךרוד ןוא ךרוד זיא ,רעדנַאנופ ךיז טלעקיוו ןעבעל

 םעד ,רעטמע ךָאנ ןעפיול םעד וצ זינ סעיצַאלוקעּפס-ןעזרעב יד ןופ

 גנוביוהרעד וצ ןעבערטש ,טיײברַא ןעכוז םעד ,ןעדנוק ךָאנ ךיז ןענָאי

 -.וו .זַא .א רעלדנעה ןעכילניילק םעד ןופ ןרעכַאש םעד ,סנעררָא ןוא

 ,ןעטנערוקנָאק יד ןעטָאברעבירַא ןוא ןעצעזוצסױרַא טגנילעג סע ןעוו

 ןילַא סָאד םירָאװ ;  "ףרָאװ ןעגיד'לזמ , םעד ןָאטעג סע טסייה

 ַאזַא םָאה רענעיז רער סָאװ ,קילג ַא רַאּפ ןָא ןיוש ןעמ טמהענ

 גרָאז ןוא הימ סיורג טימ יז טָאה ןיילַא רע וליפא ןעוו) טייקניהעפ

 -עטש טינ ךיז ןענָאק ערעדנַא יד רעכלעוו ןענעקטנַא ,(טלעקיווטנע

 ןוא .ערעגיהעפ ןייק ָאטינ ןענייז סע סָאװ ,קילג ַא ,ָאזלַא ;ןעכ

 םעד ןיא ןעבעל רעייז ךילנעט ןעגנערברעפ סָאװ ,ןעשנעמ עניבלעזיד

 ַא ןיא ןיירַא ןעלַאפ ,זייב ןייק םעד ןיא גידנעהעז טינ ,לעיּפש-קילנ
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 פיצנירפ רענענייא רעייז ןעוו ,גנוטסירטנע רעשילַארָאפ טסכעה
 סלַא "ןעקילגמוא טגננערב , ןוא םרָאפ רעטעקַאנ ַא ןיא סױרַא טערט

 טהעטשרעפ ,לעיּפש-טראזַא רעד .ןעלעיּפש-טרַאזַא --
 עדעי יװ ןוא ,ץנערוקנָאק ענעפָא-וצ ,עבילטיידדוצ ַא זיא ,ךימ רהיא
 -דנַאש ןעטפַאהנערהע םעד יז טצעלרעפ ,טיײקטעקַאנ ענעדיישטנע
 ,להיפעג

 ןופ טײברַא יד טָא ןעלעטשבָא ןעליוו ןעלַארעביל עלַאיצַאפ יד
 -נעמ יד רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזענ ַא ןעיוב ןעליוו ןוא ,לַאפוצ םעד
 .יירפ ןענייז רָאנ ,? ז מ ןופ גיגנעהבא רהעמ טינ ןענייז ןעש

 עגיזָאד סָאד ךיז טקירד ןפוא ןעטסכילריטַאנ םעד ףיוא
 -עקטנַא "עכילקילגמוא , יד ןופ האנש ַא סלַא סיוא םדוק ןעבערטש
 גינעוו טָאה קילג סָאד ןעמעוו רַאפ ,יד ןופ .ה ,ד ,"עכילקילג , יד ןעג

 ץלַא טָאה סע ןעמעוו רַאפ ,ענעי ןעגעקטנַא ,ןָאטעג טשינרָאנ רעדָא
 .ןָאטעג

 טינ טעטכירעג האנש-האנק עגיזָאד יד זיא רעבָא ךילטנעגייא
 םעד טָא -- קיל ג םעד ןענעקטנַא רָאנ ,עכילקילג יד ןעגעקטנַא

 .םוטרעגריב ןופ קעלפ ןעליופ
 טייקגיטעהט עיירפ יד זא ,ןרעלקרעד ןעטסינומָאק יד יוװ יוזא

 -עכָאװ עדעי יו ,ייז ןעפראדעב ,ןעשנעמ ןופ םצע רעד טשרע זיא
 -- גנובערטש עלעירעטַאמ עדעי יו ,תבש ַא ןעבָאה ,רוטַאנ עגיד
 ןעבעל שפנ-גנוע ןַא ןוא המשנ-תילע ןַא ןעפרַאדעב ייז :טָאנ ַא
 ,"טייברא , רעזָאלטסיײג רעייז

 םעד ,ןעשנעמ םעד ריד ןיא טהעזרעד טסינומָאק רעד סָאװ
 טיול .םזינומַאק םעד ןופ טייז עגיד'תבש יד רָאנ זיא סָאד ,רעדורב
 ךַאפנייא טינ ןפוא םושב ריד ףיוא רע טקוק טייז רעגידעכָאװ רעד
 רעדָא רעטײברַא ןעכילשנעמ ַא ףיוא יו רָאנ ,ןעשנעמ ַא ףיוא יוװ
 ןיא טקעטש ּפיצנירּפ רעלַארעביל רעד .ןעשנעמ ןעדנעטײברַא ןַא
 -נוא יד ןעגרָאברעפ זיא ןעטייווצ םעד ןיא ,קילב ןעטשרע םעד
 תמא ,רע טלָאװ ,"רעצנעליופ , ַא ןעוועג וטסלָאוו .טעטילַארעביל
 סלַא רעבָא ,ןעשנעמ םעד ריד ןיא ןהעז וצ טלהעפרעפ טינ ,עקַאט
 ןופ ןענינייר וצ םהיא טבערטשעג רע טלָאװ "ןעשנעמ ןעליופ, ַא
 זא ,ןע ב יו 5 ג םעד וצ ןרהעקעב וצ ךיד ןוא טייקליופ רעד

 ."ףורעב ןוא גנומיטשעב ,, ס'נעשנעמ םעד זיא ןעטייברַא
 טינ םענייא טיס :םינּפ ןעניאייווצ ַא רע טנייצ רעכירעד
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 ימ ,ןרעוו טנידעירפעב לָאז שנעמ רעגיטסייג רעד זַא ,גנוטכַא רע

 נעד רַאפ ןעלטימ ןעניפעג וצ םורַא ךיז רע טקוק ןרעדנַא םעד

 ועשנעמ םעד טיג רֶע .ןעשנעמ ןעגיד'תוימשג רעדָא ןעלעירעטַאמ

 טנייא ןוא ןעסניוועג עלעירעטַאמ ןופ ענייא ,עלעטש עניכאפייווצ ַא

 | .עניטסיינ ןופ

 עניטסייג יד טלעטשעג יירפ טָאה עיזַאושזרוב יד

 ןעבערטש וצ הרירב יד ןעבעגעג ןעדעי ןוא רעטינ עלעירעטַאמ ןוא

 .ליוו רע ביוא ,םעד ךָאנ

 לעוּפב רעטינ עניזָאד יד ןרעדעי טפַאשרעּפ םזינומָאק רעד

 "רעד וצ ייז םהיא טגניווצ ןוא םהיא ףיוא ףױרַא ייז טגנירד ,שממ

 עגיטסייג יד רָאנ דלַאביװ זַא ,טסנרע ץנַאג סע טמהעג רֶע .ןעברעוו

 ןהֶא רימ ןעזומ ,ןעשנעמ רַאפ זנוא ןעכַאמ רעטינ עלעירעטַאמ ןוא

 יד .ןעשנעמ ןייז וצ ידכ ,רעטיג עגיזָאד יד ןעברעוורעד תונעט

 םזינומֲאק רעד ,יירפ טכַאמעג ברעוורעד םעד טָאה עיזַאושזרוב

 -רעוורעד םעד רָאנ טנעקרעדנָא ןוא ברעוורער םעד וצ טגניווצ

 סָאװ ,גונעג םינ זיא ס} .ברעוועג ַא טביירטעב סָאװ םעד ,רעב

 רַאפ ןע מה ענ  עקַאט ךיז טזומ וד ,יירפ זיא כרעוועג סָאד

 .םהיא

 .רעד זַא ,ןעזייוועב וצ רעביא רָאנ טכיילב קיטירק רעד רַאֿפ

 רַאפ טינ ןפוא םושב ךָאנ זנוא טכַאמ רעטינ יד טָא ןופ ברעוורעד

 .ןעשנעמ
 ךיז ןופ ןעכַאמ זומ רערעדעי זַא ,טָאבעג ןעלַארעביל םעד טימ

 זיא ,ןעשנעמ םוצ ןעכַאמ ךיז זןומ רערעדעי זַא רעדָא ,ןעשנעמ ַא

 זומ רענייא רעדעי זַא ,טייקנידנעווטיונ יד טצעזענסיוארָאפ ןעוועג

 .ה .ד ,ךיז ןעלשנעמ ןופ טײברַא רעגיזָאד רעד רַאפ טייצ ןעניווענ

 ןעטײברַא וצ ךילנעמ ןייז םענייא ןעדעי רַאפ ףרַאד סע זַא

 | ריז ףיוא

 םעד ןענופעג טָאה יז זַא ,טקנעדעג טָאה עיזַאושזרוב יד

 ןעבעגעגרעביא ךילשנעמ זיא סָאװ ץלַא טָאה יז ןעוו ,וצרעד לעטימ

 וצ טכער ַא ןעבעגעג םענלעצנייא םעד טָאה ןוא ,ץנערוקנָאק רעד

 *! ץלַא ךָאנ ןעבערטש געמ רערעדעי; .ךַאז רעכילשנעמ רעדעי

 םעד טימ זַא ,ןייא טניפעג םזילַארעביל רעלַאיצַאס רעד

 ןעגעמ לייו ; טרעפטנערעפ טינ ךָאנ ךַאז יד זיא ןיילַא "ןענעמ

 סע זַא טינ רעבָא ,ןעטָאברעּפ טינ םענייק זיא סע זַא ,רָאנ טסייה
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 יד רעבירעד טכַאמ רָע .םענייא ןעדעי רַאפ ףילגעמ ןיא
 ןוא ליומ ן'טימ לארעביל רָאנ זיא עיזַאושזרוב יד זַא ,גנוטּפיױהעב

 ,לארעניל-נוא טסכעה יז זיא טאהט רעד ןיא רעבא ,רעטרעוו ףיוא

 ןענָאק וצ אפוג ןעלטימ יד ןעבעג זנוא ?יװ טייז ןייז ןופ רֶע

 .ךיז ףיוא ןעטײברַא

 רעד סיוועג ץנאג טרעוװו טיײברַא ןופ ּפיצנירּפ םעד ךרוד

 -רעד ןיא .ןעפָארטרעביא ץנערוקנָאק ןופ רעדָא קילג ןופ ּפיצנירּפ

 -טסואוועב ןייז ןיא ,רעטײברַא רעד ךיז טלַאה רעבָא טייצ רעגיבלעז

 טרעטייוורעד ,"רעטיײברַא רעד, זיא םהיא ןיא רקיע רעד זַא ןייז

 ןופ טכַאמרעביוא רעד וצ ךיז טפרַאװרעטנוא ןוא ,םזיִאנע םעד ןופ

 טימ ךיז טָאה רענריב רעד יו טקנוּפ ,טפַאשלעזעג-רעטייברַא ןַא

 רעד .טַאַאטש-ץנערוקנָאק םעד ןָא ןעטלַאהעגטסעפ טייקיירטעג

 רעטייו ךָאנ טרעו ?"טכילפ-לַאיצַאס , ַא ןופ םולח רענהעש

 נא טיג טפַאשלעזעג יד זַא ,רעדעיוװ טניימ ןעמ .ט'מולח'עג
 -ִכיֹל פר עפ רעבירעד רהיא ןענייז רימ ןוא ,ןעפרַאד רימ סָאװ

 ןיא ץלַא ךָאנ טלַאה ןעמ .נידלוש סעֶלַא רהיא ןענייז ריפ ,טע ט

 ."סטוג סָאד לַא ןופ רעבענ ןעטסכעה, םעד ןענעיד ןעלעו

 ,ןעבעג ןָאק סָאװ ,"ךיא, ןייק טינ ?לכ זיא טפַאשלעזעג יד זַא
 טנעמורטסניא ןַא יו רהעמטשינ רָאנ ,ןעקנעש רעדָא ןעגיליוועב

 רךימ זַא ;ןעצונ ןעהיצ ןענָאק רימ ןעכלעוו ןופ ,לעטימ ַא רעדָא

 -עטניא ןזיולב רָאנ ,ן'תוביחתה עכילטפַאשלעזעג ענייק טינ ןעבָאה

 -רעפ ןענָאק וצ ייז ןענעיד זנוא ףרַאד טפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןעסער

 ענייק גידלוש טינ טּפַאשלעזעג רעד ןענייז רימ זַא ;ןעגלָאפ

 זנוא וצ סָאד רימ ןרעתּפָא ,סעּפע ןרעפּפָא רימ ביוא רָאנ ,רעטּפָא

 -עביל סלַא לייוו ,עלַאיצַאס יד טינ ןעקנעד םעד ןענעוו -- ןייֵלַא

 -כַארט ןוא ּפיצנירּפ ןעזעיגילער םעד ןיא ןעגנַאמעג ייז ןעציז ןעלַאר

 יו ַאזַא ,טפַאשלעזעג רעגילייה ַא ןעגעוו רעפייא סיורג טימ ןעט

 ! רעהַא זיב ןעוועג סָאד זיא טַאַאטש רעד

 עיינ ַא זיא ,ץלא ןעמוקעב רימ רעכלעוו ןופ ,טפַאשלעזעג יד

 : (44 .ו) .ש .ב .צ סיוא טפור ("רעדרָא'ל עד ןָאיסַאערק ,,) ןָאדורּפ 7
 גנובולטנעפערעפ וד זוא טפאשנעסיוו רעד ןיא יוװ עירטסודניא רעד ןיא
 על ַא ןופ עט ס גי ל ' ' ה ןוא עטשרע יד גנודניפרע ןא ןופ
 "!ו |ע סט 2 י ל פ
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 עבלעוו ,"ןעזעוו סעטסכעה , רעיינ ַא ,חור רעיינ ַא ,עטנררַאה
 | ! "טכילפ ןוא טסנעיד ןיא זנוא טמהענ ,

 םעד ןופ יװ ,ןעשיטילָאּפ םעד ןופ גנוצַאשבָא ערעיונעג ַא

 .ןיה-רעטעּפש ץַאלּפ ןעניפעג טשרע ןָאק ,םזילַארעביל ןעלַאיצַאס

 ןופ טכירעג ן'רַאפ ןעלעטש וצ ייז ,רעכירַא רימ ןעהעג עלייוורעד

 ,םוילַארעביל ןעשיטירק רעדָא םענַאמוה םעד

 .םזילארעביל רענַאמוח רעד .8

 "יז םעד ןיא ךיז טגידנעטשלַאפרעפ םזילַארעביל רעד יז ױזַא

 רעד ןעכלעוו ןיא --- ,םזילַארעביל "ןעשיטירק , ,ןעדנעריזיטירק

 םעד רעדייא רעטייוו טינ טהעג ןוא לַארעביל א טביילב רעקיטירק

 רע געמ רעבירעד -- ןעש נע מ םעד ,םזילַארעביל ןופ ּפיצנירּפ

 רעד ןעסייה ןוא ןעשנעמ ן'כָאנ ןרעוו ןעפורעגנָא לעיצעּפס

 ,"רענַאמוה ,

 ןוא ןעטסלעירעטַאמ םעד רַאפ ךיז טנעכער רעטיײברַא רעד

 רעד רַא פ טשינרָאג טוהט רֶע .ןעשנעמ ןעשיטסיָאגע טסכעה

 םענעגייא ןייז רַאפ ,ךיז רַאפ ץלַא טוהט ,טייהשנעמ

 .ןייזליואוו

 סלַא ןעשנעמ םעד טרעלקרעד טָאה סָאװ ,םוטרעגריב סָאד

 -עביא םעלַא ןיא םהיא טָאה ,טרובעג ןייז ןופ טרּפ ןיא רָאנ יירפ

 םעד) ןעשנעמנוא םעד ןופ לענענ יד ןיא ןעזָאלרעביא טזומעג ןעניר

 ןופ םישזער םעד רעטנוא םזיִאגע רעד טָאה רעבירעד .(טסיָאנע

 גנוצונעב רעיירפ רַאפ דלעפ סיורג רהעז ַא םזילַארעביל ןעשיטילַאּפ

 רעד טעװ ױזַא ,טַאַאטש םעד טצונעב רעגריב רעד יװ ױזַא

 עשיט סיִאגע ענייז רַאפ טפַאשלעזעג יד ןעצונעב רעטײברַא

 -ליואוו ןייד ,קעווצ ןעשיטסיאָאגע ןא רָאנ ךָאד טסָאה וד .ןעקעווצ
 .ןעלַאיצָאס םעד רַאפ םזילַארעביל רענַאמוה רעד טפרַאוו ! ןייז

 לעװ ןַאד ,סערעטניא ןעכילשנעמ ןייר ַא ןָא םהענ

 ,ןרעקרַאטש ַא ןעבָאה רעבָא ןעמ ףרַאד וצרעד , .רבח ןייד ןייז ךיא !

 -טסואוועב-רעטייברַא ןַא רעדייא ןייזטסואוועב ןעדנעסַאפמוא רהעמ

 -רָאג רע טָאה םורעד ,טשינרָאג טכַאמ רעטײברַא רעד, ."ןייז

 זיא טיײברַא ןייז ?ייוו ,רַאפרעד טשינרָאנ רעבָא טכַאמ רע :טשינ
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 טנעכערעב זיא סָאװ ,לעודיווידניא טביילב סָאװ ,עכלעזַא גידנעטש
 גָאט ןַײא ןופ טײברַא ןוא ,ןעסינעפרעדעב עטסנעגייא ענייז ףיוא
 -רעמעב טנַאקעג ןעמ טלָאװ םעד וצ ךּפיהְל *."ןרעדנַא םעד ףיוא
 יז ,לעודיווידניא ןעבילבעג טינ ןיא טיײברַא ס'גרעבנעטוג :ןעק
 זיא יז ;טנייה ךָאנ טבעל ןוא רעדניק עגילהעצנוא ןעריובעג טָאה
 ןוא ,טייהשנעמ רעד ןֹופ ןעסינעפרעדעב יד ףיוא טנעכערעב ןעוועג
 .ןרָאלרעפ טינ טהעג סָאװ ,טײברַא עגיבייא ןא ןעוועג זיא

 -טסואוועב-רעגריב םעד טעטכַארעפ ןייזטסואוועכ ענַאמוה סָאד
 רעד םיִרָאו :ןייזטסואוועב-רעטייברַא םעד יו טוג ױזַא ,ןייז
 ,יד ףיוא) דנובַאנַאװ םעד ףיוא רָאנ "טעטסירטנע, זיא רעגריכ
 ןייז ףיוא ןוא ("גנוניטפעשעב עטמיטשעב ןייק , טינ ןעבָאה סָאװ
 -נעליו פ רעד "טרעּפמע, רעטיײברַא םעד ; "טיײקשילַארָאמנוא
 ,ןעּפיצנירּפ "עשילַארָאמנוא , ענייז ןוא (רעהעגגידעל רעד) רעצ
 םעד ףיוא .עכילטפַאשלעזעגנוא ןוא עשיטיזַארַאּפ ןענייז ייז לייוו
 -נעמ עלעיפ ןופ טייקטצעזעגנוא יד : רענַאמוה רעד בָא-טרעפטנע
 ,רעירָאטעלָארּפ ,וד סָאוו ! רעטסיליפ ,טקודָארּפ ןייד רָאנ זיא ןעש
 וד ןוא עקשטַאט יד ןעּפעלש ןעלָאז עלַא זַא ,רָאפ טסגָאלש רעבָא
 ןרעוו לָאז טיײברַא רענילייװננַאל ייב ךיז ןענָאלּפ סָאד זַא טסליוו
 טסָאה וד סָאװ ,טייצ רעד ןופ ריד ןיא ךָאנ טקעטש סָאה ,ןיײמעגלַא
 ףיז ןעלעוו עלַא סָאװ םעדכרוד ,תמא .לעזעיקַאּפ ַא יו טבעלעג
 רעטכייל אפוג ךיז ןעגָאלּפ סָאד וטסליװ ,ןענָאלּפ ןעזומ ךיילנ
 ךיילג עֶלַא ידכ ,דנורג םעד סיוא רָאנ ךָאד זיא סָאד רעבָא ,ןעכַאמ
 ןָאהט ןעביוהנָא ייז ןעלָאז סָאװ רעבָא .טייצ עיירפ ןעבָאה ןעלָאז
 ידכ ,'טפַאשלעזעג, ןייד טוהט סָאװ ? טייצ רעיירפ רעייז טימ
 יז ?ךילשנע מ ןרעװ טכַארברעפ לָאז טייצ עיירפ יד םִא זַא
 םעד וצ ןעזָאלרעביא רעדעיװ םטייצ עיירפ ענענואוועג יד זומ
 סָאװ ,סניווע ג רעניבלעזרעד ןוא ,ןעליוו ןעטונ ןעשיטסיָאגע
 ,טסיָאנע םעד וצ ןיירַא טלַאפ ,ןעפַאש טפלעה טפַאשלעזעג ןייד
 ענייק ןעבָאה טינ סָאד ,םוטרעגריב ןופ סניוועג רעד יו טקנופ
 טנַאקעג טינ טָאה ,ןעש נע מ ןרעביא ןעורַאהרעביוא
 זיא ןוא ,טלַאהניא ןעכילשנעמ ַא טימ טַאַאטש ןופ ןרעוו טליפעגנָא
 ,ןעליווטומ םעד וצ ןרָאװעג טזָאלעגרעביא רעבירעד

 ,18 .ב ,גנוטווצ-רוטַארעטיל עניימעגלַא ,רעווב ָאנורב *
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 רעבָא ,זָאל-ןררַאה ןייז לָאז שנעמ רעד זַא ,ניטיונ זיא יאדוא

 ררַאה רעד רעדעיװ ןרעװ טינ טסיָאגע רעד ךיוא לָאז רעבירעד

 רעביא ררַאה רעד ןייז לָאז שנעמ רעד רָאנ ,ןעשנעמ םעד רעביא

 רעבָא ,טייצ עיירפ ןעבָאה שנעמ רעד זומ יאדוא .טסיָאנע םעד

 רַאפ ןרָא?רעפ סע טהעגנ ,ןופרעד ןעצונ טכַאמ טסיָאגע רעד ביוא

 א םייצ רעיירפ רעד ןעבעג רהיא טזומ רעבירעד ;ןעשנעמ םעד

 טמהענרעטנוא רעטייברַא רהיא רעבָא .גנוטיידעב עכילשנעמ

 טליוו רהיא לייוו ,בעירט ןעשיטסיָאנע ןַא ךרוד טײברַא רעייא וליפא

 ןייז םייצ רעיירפ ייב רהיא טעוװ ױזַא יז ; ןעבעל ,ןעקנירט ,ןעסע

 רעד ךָאנ לייוו ,רַאפרעד רָאנ טײברַא רהיא ? ןעטסיָאנע רעגינעוו

 ןוא ,(ןעצנעליופ) ןעגנערברעפ וצ טונ זיא טיײברַא רענענָאטעגבַא

 טרעװ סָאד ,טייצ עיירפ רעייא ןעליפנָא טעװ רהיא סָאװ טימ

 | .לַא פוצ םעד טזָאלעגרעכיא

 טלעניררעפ ריהט עדעי לָאז םזיִאנע ן'רַאפ זַא ,רעבָא ןעמ ליוו

 -ערעטניארעפ-טינ, גידנעטשלַאפ ַא וצ ןעבערטש ןעמ זומ ,ןרעוו

 .טייקטריסערעטניארעפ-טינ רעכילצנענ ַא וצ ,טייקניטעהט "רעטריס

 -עטניארעפיטינ זיא שנעמ רעד רָאנ ?ייוו ,ךילשנעמ זיא ןייֵלַא סָאד

 ,טריסערעטניארעפ לָאמעלַא זיא טסיָאגע רעד ,טריסער

 ,הורדוצ עלייוו ַא טייקטריסערעטניארעפנוא יד ןעזָאל רימ ןעוו

 -עטניא ןייק ןעמהענ טינ ּךַאז ןייק ןיא וטס?יװ ;רימ ןענערפ ןַאד

 ,טייהיירפ רעד רַאפ טינ ,טרעטסייגעב ןייז טינ ךַאז ןייק רַאפ ,סער

 - רעבָא ןיא סָאה ,ָאי ,הָא; ?.וװ .זַא .א טייהשנעמ רעד רַאּפ טינ

 ,טייקטריסערעטניארעפ ןייק טינ ,סערעטניא רעשיטסיָאנע ןייק טינ

 ,סערעטנא רעשיטערָאעט .ַא .ה .ד ,רעכילשנעמ ַא רָאנ

 ענלעצנייא יד רַאפ רעדָא םענלעצנייא ןייא רַאפ טינ סערעטניא ןַא

 "!ןעשנעמ םעד רַאפ ,עעדי א רעד רַאפ רָאנ ,("עלא,)

 רַאפ טרעטסייגעב רָאנ ךיוא טזיב וד זַא ,טינ טסקרעמ וד ןוא

 ? עעדיאיטייהיירפ ןייד רַאפ ,עעדיא ןיי ד

 טייקטריסערעטניארעפיטינ ןייד זַא ,טינ וטסקרעמ ,רעטייוו ןוא

 ַא ,טייקטריסערעטניארעפיטינ עזעיגילער יד יוװז ,רעדעיוו זיא

 ענלעצנייא יד ןופ ןעצונ יד וצ ? טייקטריסערעטניארעפ עשלעמיה

 וטסלָאװ טקַארטסבַא ןיא ןוא ,טלַאק ץנַאג רעכיז ךיז וטסלַאהרעּפ

 םָאערעפ ,סָאטרעביל טאפ  ;ןעפורסיוא טנָאקעג
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 וד .(ןהעגרעטנוא געמ טלעוו יד ,ןייז לָאז טייהיֵרפ) סודנומ
 -רעביא טסָאה ןוא ,גָאט ןעגידנעגרָאמ םעד רַאפ טינ ךיוא טסגרָאז
 םעד ןופ ןעשינעפרעדעב יד רַאפ גרָאז עטסנרע ןייק טינ טּפיױה
 םעד רַאפ טינ ,ןייזליואוו םענעגייא ןייד רַאפ טינ ,םענלעצנייא
 -רָאג םעד םעלַא ןופ ךיז טסכַאמ וד רעבָא ; ערעדנַא ןופ ןייזליואוו
 ,רעמיורט --- א טזיב וד ?ייוו ,סיור'ד טשינ

 ןרעלקרעד וצ לַארעביל ױזַא ןייז רענַאמוה רעד רשפא טעוו
 -נעגעג ןיא ?ךילשנעמ רַאפ ךַאז עכילגעמ-ןעשנעמ עדעי
 -ךָאפ ןעשילַארָאמ ס'רעטסיליפ םעד טינ טלייט רע ,תמא !ל?ייט
 טכַאמ יורפ ַאזַא טָא סָאװ, רעבָא ,יורפ-ןעסַאג רעד ןעגעוו לייטרוא
 טכַאמ סָאד -,"רלעג ןענעידרעפ וצ ןישַאמ ַא רעּפרעק רהיא ןופ
 יר :טלייטרוא רֶע .םהיא וצ ךילטכערעפ ןעשנעמ סלַא רהיא
 יורפ ַא ?לעיפיוו ףיוא ;רעֶדָא ; שנעמ ןייק טינ זיא יורפ-ןעסַאג
 אמשנעמטנע ,ךילשנעמנוא יז זיא ?עיפיוזַא ףיוא ,רוה ַא זיא
 -ָאעט רעד ,רעטריגעליווירּפ רעד ,טסירק רעד ,דיא רעד :רעטייוו
 ַא טזיב וד יװ טייוו ױזַא ; שנעמ ןייק טינ זיא .וו .זַא .א גאל
 רעד לָאמַא רעדעיווװ .שנעמ ןייק טינ וטזיב .וז .זַא .א טסירק ַא ,דיא
 -נוזעב עדעי ךיז ןופ בָארַא ףרַאװ :טַאלוטסָאּפ רעשירעלהעפעב
 ,וװ .זַא א טסירק ,דיא טינ ייֵז !קעװַא סָאה ריקיטירק ,טייקרעד
 סָאד סלַא ףיוא לעטש !שנעמ יו רהעמ טשינ ,שנעמ ייז רָאנ
 -נערשעב רעדעי ןעגעקטנַא טייק כיל שנע מ ןייד עטסגיטכיוו
 ןוא ,ןעשנעמ םוצ רהיא ךרוד ךיז ְךַאס ;גנונעכייצעב רעדנעק
 -נעמ ןעיירפ , א רַאפ יירפ ךיז ְךַאמ ;ןעצינערג ענעי ופ יירפ
 סָאװו ןעזעוו ןייד סלַא טייקכילשנעמ ידי ןעקרעד .ה .ד ,"ןעש
 .סעֶלַא טמיטשעב

 רהעמ ,ריא רעדייא רהעמ טזיב וד ,עקַאט תמא :גָאז ךיא
 :שנעמ רערייא רהעמ ךיוא טזיב וד רעבָא ,,וו .זַא .א טסירק רעדיוא |

 וטסניימ .גידרעּפרעק טזיב רעבָא וד ,ןעעדיא ץלַא ןענייז סָאד
 -לעזַא םַלַא שנעמ , א ןרעוו ןענַאק זיא סע ןעוו טסעוװ וד זַא ,ןעד
 זנוא ךָאנ ןעמוק ןעלעוו סָאװ ,תורוד יד זַא ,וטסניימ ? "רעכ
 -וצבֶא ןעגנוצנערגעב ןוא ןעלייטרוארָאפ ןייק ןעניפעג טינ ןעלעוו
 "רעד טנַאקעג טינ תוחכ ערעזנוא טימ ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןעפאש

 ,96 ,ב ,גנוטווצ .טול *



 רענרימש סקַאמ 102

 רעדָא ןעטס40 ןייד ןיא זַא ,רשפא וטסביולג רעדָא ? ןעכיירג

 ערעטייוו יד זַא ,ןעמוקעג טייוו ױזַא ןיוש וטזיב רהָאי ןעטסס0

 זַא ןוא ,ריד ןיא ןעפַאשוצבָא סָאװ ןעבָאה טשינרָאג ןעלעוו ןערהָאי

 ןעלעוו תורוד עדנעמוק יד ןופ ןעשנעמ יִד ? שנעמ ַא ןיוש טזיב וד

 ןעלהיפ רעטציא רימ סָאװ ,ןעטייהיירפ ענױזַא ןעפמעקסיוא ךָאנ

 -עּפש ענעי וטספרַאד סָאװ וצ .זנוא ןעלהעפ ייז זַא ,טינ וליפא

 ןעטלַאה טשינרָאנ ךיז ןופ טסליוו וד ביוא ?טייהיירפ ערעניט

 לכ ףוס, רע ןעטרַאװ וטזומ ןַאד ,ןרָאװעג שנעמ טזיב וד רעדייא

 טעװ טייהשנעמ יד רעדָא שנעמ רעד ןעוו ,גָאט םעד זיב ,"תורודה

 טסעװ וד רעבָא יװ ױזַא .טיײהנעמַאקלָאפ יר טכיירגרעד ןעבָאה

 ןופ זיירּפ רעד טכיילב ואוו זיא ,ןעברַאטש רעהירפַא רעכיז ךָאד

 | ? געיז ןייד

 ןיב ךיא : ךיז גָאז ןוא םוא ךַאז יד רעסעב הערד רעכירעד

 -עטשפיוא רימ ןיא טשרע ןעשנעמ םעד טינ ףרַאד ךיא !שנעמ

 -נענייא עניימ עלַא יו טונ ױזַא ,ןיוש רימ טרעהעג רע םירָאװ ,ןעֿל

 .ןעטפַאש

 דיא ךיילגוצ ןייז ,רעקיטירק רעד טנערפ ,רעבָא ןעמ ןָאק יו

 םינ טּפיוהרעביא ןעמ ןָאק ,ךיא רעפטנע ,סנעטשרע ?שנעמ ןוא

 שנעמ רערדָא דיא ןוא "ןעמ , רעד בוא ,שנעמ טינ ,ריא טינ ,ןייז

 לעיפ םורַא לָאמעלַא טּפַאכ "ןעמ, ;ךַאז עבלעזיד ןעטיידעב לָאז

 "לעקנַאיה שיריא יו ןוא ,ןעגנונעכייצעב ענעי רעדייא רעטייוו |

 סלַא רהעמ טשינ ,דיא רָאנ ןייז טינ ץלַא רע ןָאק ,ןייז טינ לָאז

 "יװצ .דא רעד טָא זיא רע לייוז ,ןיילַא רַאפרעד ןיוש ,דיא

 ןייז שנעמ ביוא ,שנעמ ןייז טינ דיא סלַא עקַאט ןעמ ןָאק ,סנעט

 סָאד ןוא -- רעבָא סנעטירד .לעיצעּפס סָאװטע ןייז טינ ,טסייה

 רָאנ ןייז ןעצנַאגניא דיא סלַא ךיא ןָאק --- טקנוּפ-טּפױה רעד זיא

 ןופ רעדָא (איבנה) לאומש ןופ .ןייז ןָאק -- ךיא סָאװ ,סָאד

 ךיז ןעלָאז ייז זַא ,םיוק רהיא טרַאװרעד ערעדנַא ןוא (וניבר) השמ

 טזומ רהיא וליפא ןעוו ,םוטנעדוי םעד רעביא ןעביוהרעד ןעבָאה

 ןענייז ייֵז ."ןעשנעמ , ןייס ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז ייז זַא ,ןעגָאז

 "נייה יד טימ זיא .ןייז טנַאקעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעוועג טַארוקַא

 "טנע טָאה רהיא סָאװ ,רַאפרעד יצ ? שרעדנַא ךַאז יד ןעדיא עגיט

 ריא רעדעי זַא ,ןופרעד טגלָאפ ,טייהשנעמ רעד ןופ עעדיא יד טקעד

 טינ רע טלהעפרעפ ,ןָאק רע ביוא ? ןרהעקעב רהיא וצ ךיז ןָאק
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 רע ןָאק -- אמתסמ ,סע טלהעפרעפ רע ביוא ןוא ,ןָאהט וצ סָאד

 סָאװ ?גנורעדָאפפיא רעייא ןָא םהיא טהענ סָאװ .טינ סע

 וצ טריסערדַא רהיא סָאװ ,ןייז וצ שנעמ ףור רעד טפערטעב

 -- { םהיא

 רענַאמוה רעד עכלעוו ,"טפַאשלעזעג רעכילשנעמ , רעד ןיא
 גנונעקרעדנָא ןייק ןעניפעג טינ טּפיוהרעביא ףרַאד ,טכערּפשרעפ

 ףרַאד טשינרָאג ; "סעלעיצעּפס , טָאה רענעי רעדָא רעד סָאװ ,סָאד
 סָאװטע ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט סע סָאװ ,הטרעוו ַא ןעבָאה

 סיוא ןעצנַאנניא ךיז טעדנור ןפוא םעד טָא ףיוא ."סעטַאוװירּפ ,
 ןופ ּפיצנירּפ ןייז טניפעג רעכלעוו ,םזילַארעביל םעד ןופ זיירק רעד
 ןייז ,טייהיירפ רעכילשנעמ רעד ןיא ןוא ןעשנעמ םעד ןיא סטוג

 זיא סע סאוו ץלא ןיא ןוא טסיאָאנע םעד ןיא סטכעלש ןופ ּפיצנירּפ

 ןייז ןרעדנַא םעד ןיא ,טָאג ןייז ןעטשרע םעד ןיא ;טַאוירּפ
 טָאה ןָאזרעּפ עטַאוװירּפ רעדָא עלעיצעּפפ יד ביוא ןוא לעווייט
 עכילנעזרעּפ ענייק) הטרעוו רהיא ןרָאלרעפ "טַאַאטש , םעד ןיא
 טפַאשלעזעג-רעּפעלש רעדָא -רעטיײברַא רעד ןיא ביוא ,(סעיגעליווירּפ
 -רעדנָא טינ רהעמ םוטנעגייא (עטאווירּפ) ערעדנוזעב סָאד טרעוו

 ןיא סָאװ ץְלַא "טפַאשלעזעג רעכילשנעמ , רעד ןיא טעוװ ,טנעק

 ןוא .טכַארטעב ןיא ןרעוו ןעמונעג טינ רָאנ טאוירּפ ןוא לעיצעּפס
 ערעװש רהיא טגידנעעג ןעבָאה טעוו "קיטירק ענייר , יד ןעוו

 ןעטכארטעב ףרַאד ןעמ סָאװ ןעסיוו ןעמ טעוו טסלָאמַאד ,טײברַא

 פהיפעג ןעדנעגנירדכרוד םעד ןיא , זומ ןעמ סָאװ ןוא ,טאוװירּפ רַאפ

 .ןעביילב ןעזָאל --- "טייקניטכינ רענעגייא רעד ןופ

 טימ טינ ךיז טנעגונעב םזילַארעביל רענַאמוה רעד ?ייוו
 ןיא ןוא ןעדייב ייז רע טריגענ רעבירעד ,טפַאשלעזעג ןוא טַָאאטש
 ,סיוא לָאמנייא טמוק ױזַא .ףיוא ייז רע טלַאה טייצ רעגיבלעזרעד
 ַא רָאנ ,עשיטילָאּפ ןייק טינ, זיא טייצ רעד ןופ עבַאגפיוא יד זַא

 טפנוקוצ רעד רַאפ ןעמ טכערּפשרעּפ רעדעיוו ךָאנרעד ןוא ,"עלַאיצַאס

 עכילשנעמ , יד זיא ן'תמא רעד ןיא ."טַאַאטש ןעיירפ, םעד

 טַאַאטש רעטסנײמעגלַא רעד :ןעכַאז עדייב עקַאט "טפַאשלעזעג
 -קנערשעב םעד ןעגעקטנַא רָאנ .טפַאשלעזעג עטסניימעגלַא יד ןוא
 שער ןעסיורגיוצ ַא טכַאמ רע זַא ,טעטּפיוהעב טרעוו טַאַאטש ןעט
 יד ןעגעו .ש .ב ,צ) ןעסערעטניאיטַאוירּפ עגיטסייג יד ןעגעוו
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 -קנעושעב רעד ןעגעקטנַא רָאנ ןוא ,(ןעביולג ןעזעיגילער ס'נעשנעמ
 עלעירעטַאמ יד ןופ ןעזעוו ?עיפוצ טכַאמ יז זַא ,טפַאשלעזעג רעט
 -עטניא:טאוירּפ יד ןעזָאל ןעפרַאד עדייב .ןעסערעטניא:טַאווירּפ

 ףרַאד טפַאשלעזעג עכילשנעמ סלַא ןוא ,טײל-טַאװירּפ יד וצ ןעסער

 .ןעסערעטניא עכילשנעמ ןיימענלַא יד ןעגעוו זיולב ןרעמיק ךיז יז

 םעד ןעפַאשוצבָא טניימעג ןעבָאה רעקיטילָאּפ יד תעב

 -- ןעליוטומ רעדָא ןעליונעעיא -- ןעליוו םענעגייא

 טָאה םוטנעגייא םעד ךרוד זַא ,טקרעמעב טינ ייז ןעבָאה

 .ץַאלּפ-סגנונירטנע ןרעכיז ַא ןעמוקעב ןעליוונעגייא רעד

 ךױא םוטנענייא סָאד ןעמהענ ןעטסילַאיצַאס יד תעב
 ךיז טרעכיזרעפ םוטנענייא סָאד זַא ,טינ ייז ןעטכַארטעב ,קעװַא
 סטוג ןוא דלעג זיולב ןעד זיא .טייה נעגי יא רעד ןיא םויק ַא
 ? סענעגייא ןַא ,"ןיימ , א גנוניימ עדעי זיא רעדָא ,םוטנעגייא ןַא

 ןומ רעדָא ןרעװ טפַאשענבָא גנוניימ עדעי זומ ןכב
 טינ טכער ןייק טָאה ןָאזרעּפ יד .ךילנעזרעּפנוא ןרעוו טכַאמעג
 -רעבירַא ןיא ןעליוונענייא רעד יו ױזַא רָאנ ,גנוניימ ןייק ףיוא
 ןיא םוטנענייא סָאד יװ ױזַא ,טַאַאטש ן'פיוא ןרָאװעג ןעגָארטעג

 יד זומ ךיוא ױזַא ,טפַאשלעזעג רעד ףיוא ןרָאװעג ןעגָארטעגרעבירַא
 ,סעניימענ5 א סעּפע ףיוא ןרעוו ןעגָארטעגרעבירַא גנוניימ

 -ןײמעגלַא ןַא ןרעוו םעדכרוד ןוא {?לכב1 "ןעשנעמ םעד , ףיוא
 .גנוניימ עבילשנעמ

 טָאנ) טָאג ןיימ ךיא בָאה ןַאד ,טביילב גנוניימ יד ביוא
 ןיימ רעדָא גנוניימ ןיימ זיא סע ,"טָאג ןיימ, סלֵא רָאנ ךָאד זיא

 עניימ ,ןָאינילער ןיימ ,ןעבילג ןיימ ,סע טסייה ("ןעביולג,
 -עגלַא ןַא ןהעטשטנע זומ רעבירעד .ןעלַאעדיא עניימ ,ןעקנַאדעג
 סָאד ."טייהיירפ ןופ םזיטַאנַאפ , רעד ,ןעביולג רעכילשנעמ-ןיימ

 ןעזעו, םעד טימ טמיטש סָאװ ,ןעביולג ַא ןעוועג עקַאט טלָאװ
 ניטפנינרעפ זיא "שנעמ רעד, רָאנ יוװ ױזַא ןוא ,"ןעשנעמ ןופ

 ןעוועג סָאד טלָאװ ,(! גיטפנינרעפנוא רהעז ןייז ןענָאק וד ןוא ךיא)
 | .ןעביולג רעגיטפנינרעפ ַא

 ,זָא? טכ א מ ןרעוו םוטנענייא ןוא ןעליוונעגייא יו ױזַא

 .זַאלטכַאמ ןרעוו ללכב םיִאגֹע רעד רעדָא טייהנעגייא יד זומ ױזַא
 "ןעשנעמ ןעיירפ , ןופ גנולקיווטנע רעטסכעה רעד טָא ןיא

 ןוא ,טפמעקעב לעיּפיצנירּפ ,טייהנעגייא יד ,םזיִאנע רעד טרעוו
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 יד ןופ "ןייזליואו, עלַאיצָאס סָאה יו ,ןעקעווצ ענירעדינ ענױזַא
 רענעביוהרעד רעד יבנל ןעדניוושרעפ .וװ .זַא .א ןעטסילַאיצַאס
 ןימענלַא , ןַא טינ ןיא סָאװ ,ץלַא .'טייהשנעמ רעד ןופ עעדיא,
 ענינייא רָאנ טנידעירפעב ,םעטרעדנוזעגבָא סָאװטע זיא ,"סבילשנעמ
 -עירפעב ,ןעמעלַא וליפא טגידעירפעב סע ביוא ןוא ,םענייא רעדָא
 רעבירעד ןוא ,ןעשנעמ סלַא טינ ,ענלעצנייא סלַא רָאנ ייז סע טגיד
 ,"סעשיטסיָאנע, סע טסייה

 סָאה ןייוליואוו סָאד ךָאנ ויא ןעטסילַאיצַאס יד רַאפ
 יד ןיא ןעלַארעביל עשיטילָאּפ יד רַאפ יו ױזַא ,לעיצ עטסכעה
 רעטציא ;ךַאז עניטכיר יד ןעועג ץנערוקנַאק עיירפ
 -רעפ סע ךיז ןָאק ,ליוו סע רעוו ןוא ,יירפ ךיוא ןייזליואוו סָאד זיא
 רעד ןיא ןענילייטעב ךיז טלָאװעג טָאה סע רעוװ יו ױזַא ,ןעפַאש
 | ,ןָאהט טנָאקעג סע טָאה ,ץנערוקנַאק

 טפרַאד ,ץנערוקנָאק רעד ןיא ךיז ןענילייטעב וצ ידכ רעבָא
 ,ןייזליואוו ןיא לײטנַא ןעמהענ וצ ידכ ,רעגריב ןייז רָאנ רחיא
 טינ ךָאנ ןעבָאה עדייב יד .רעטייבר ַא ןייז רָאנ רהיא טפרַאד
 ןַאד טשרע זיא ןעשנעמ םעד ."שנעמ , יו גנוטיידעב עבלעזיד
 רעד םיִרָאװ ! "יירפ גיטסיינ, ךיוא .זיא רע ןעוו ,יליואוו תמאב,
 ,םהיא ןענייז סָאװ ,עטכעמ עלַא ןעזומ רעבירעד ,טסייג זיא שנעמ
 -שנעמנוא ,עשלעמיה ,עכילשנעמרעביא עלַא -- דמערפ ,טסייג םעד
 "שנעמ, ןעמָאנ רעד ןוא ,ןרעװ ןעפרָאװעגרעדינַא -- עטכעמ עכיל
 ,ןעמענ עלַא רעדייא רעכעה ןייז זומ

 -יינ רעד ןופ ףוס םייכ םוא רעדעיוװ ךיז םרהעק ױזַא טָא
 ןיא זיא סָאװ ,סָאד ךַאזטּפױה סלַא (עיינ יד ןופ טייצ יד) טייצ
 ."טייהיירפ עניטסיינ , יד :ךַאזטּפױה יד ןעוועג ביֹוהנֶא רהיא

 ביױא :לַארעֿביל רענַאמוח רעד טנַאז טרפב טסינומָאק םעד
 תמא יז זיא ,טייקניטעהט ןייד רָאפ ריד טביירש טפַאשלעזענ יד
 יד ןופ .ה .ד ,ענלעצנייא יד ןופ סולפנייא םעד ןופ יירפ עקַאט
 ןייר ןייק ןייז טינ ץלַא ךָאנ סע זומ ןעגעווטסעדנופ ; ןעטסיָאגע
 ןייק טינ ץלַא ךָאנ טזיב וד ןוא ,טייקיטעהט עכילשנעמ
 טייקניטעהט עכלעוו .טייהשנעמ רעד ןופ ןַאגרָא רענידנעטשלָאפ
 ַא ץלַא ךָאד סע טביילב ,ןרעדָאפ םינ ריד ןופ לָאז טפַאשלעזעג יד
 לעפמעט א 8 ןעיוב םייב ןעלעטשנָא ךיד ןָאק יז :ךַאז ענילעפוצ
 -עגייא ןייד ןופ ךָאד וטסנָאק ,טינ סָאד וליפא ןעוו רעדָא ,.ג .ד .א
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 ןַא רַאפ ,סע טסייה ,טײקשירַאנ ַא רַאפ גיטעהט ןייז בעירט םענ

 רָאנ ךילקריוו טסטיײברַא ֹוד ,רהעמ ךָאנ ,ָאי ; טייקבכילשנעמנוא

 ןעבעיל םעד ןופ ,ןעבעל וצ ידכ ??כב ,ןרהענרעד וצ ךיז ידכ

 .טייהשנעמ רעד ןופ גנוכילרעחרעפ רעד בעילוצ טינ ,ןעגעוו ס'נעבעל

 ,טכייררע טייקניטעהט עיירפ יד טלָאמעד טשרע טרעוו ךילנלָאפ

 סָאװ סעלַא ןופ ,ןעטײקשירַאנ עֶלַא ןופ יירפ ךיז טסכַאמ וד ןעוו

 -נייא םעד רָאנ טרעהעג סָאװ) שיטסיָאנע .ה .ד ,ךילשנעמ טינ זיא

 טסביירט וד ןעוו ,(םענלעצנייא םעד ןיא ןעשנעמ םעד טינ ,םענלעצ

 רעדָא ןעשנעמ םעד ןעלקנודרעפ סָאװ ןעקנַאדעג עשלַאפ עלַא קעווַא

 טרעטשעג טינ רָאנ טינ טזיב וד ןעוו ,ץרוק --- עעדיא-טייהשנעמ יד

 טייקגיטעהט ןייד ןופ טלַאהניא רעד ןעוו רָאנ ,טייקגיטעהט ןייד ןיא

 טסקרױו ןוא טסבעל וד ןוא סעכילשנעמ סיואכרוד זיא

 ןמז לכ לֵאפ רעד טינ רעבָא זיא סָאד .טייהשנעמ רעד רַאֿפ רָאנ

 סנעמעלַא ןוא ןייד זילב זיא ןעבערטש ןייד ןופ לעיצ סָאד

 טפַאשלעזעג-רעּפעלש רעד רַאפ טסוהט וד סָאװ ;ןייזליואוו

 ."טפאשלעזעג רעכילשנעמ , רעד ראפ ןָאטענ טשינרָאנ ךָאנ זיא

 סָאד לייוו ,ןעשנעמ םוצ טינ ךיד טכַאמ ןייֵלַא ןעטײברַא סָאד

 דנַאטשנענעג ןייז ןוא םרָאפ ַא רָאנ רקיע ןַא טינ זיא ןעטייברַא םתס

 ,טסטײברַא סָאװ ,וד רעװ זיא טקנוּפ טּפיוה רעד = ; גילעפוצ זיא |

 -עירעטַאמ) ןעשיטסיָאנע ןַא סיוא ??כב ןעטײברַא טסנָאק וד .טזיב

 סע : .ג .ד .א גנורהַאנ ןעפַאשרעפ וצ ךיז ידכ זיולב ,בעירט (ןעל

 זיא סָאװ ,טייהשנעמ רעד טפלעה סָאװ ,טײברַא ןַא ןייז רעבָא זומ

 -ילטכישעג רעד טנעיד סָאװ ,ןייזליואוו רחיא ןעננערב וצ טנעכערב

 ַא ןייז זומ סע ,ץרוק ;גנולקיווטנע רעכילשנעמ רעד .ה .ד ,רעכ

 סנעטשרע ,ןעכַאז ייווצ ןייא טסילש סָאד .טײברַא ענַאמוה

 ,סנעטייווצ ןוא ,טייהשנעמ רעד ןופ הבוטל ןייז לָאז טײברַא יד זַא

 ןייז ןַאק עטשרע סָאד ."ןעשנעמ , ַא ןופ ןעמוקסורַא לָאז יז זַא

 .רעד ןופ טייברַא יד וליפא םירָאװ ,טײברַא רעדעי ייב לַאפ רעד

 טייהשנעמ רעד ןופ ןרעוו טצונעב ןָאק ,תויח ןופ .ש .ב .צ ,רוטַאנ

 סאד .וװ .זַא .א טפַאשנעסיוו רעד ןופ טירשטרָאפ םעד ןעביירט וצ

 -ילשנעמ םעד ןעסיוו לָאז רעדנעטיײברַא רעד זַא ,טרעדָאפ עטייווצ

 ַאזַא ןעבָאה ןָאק רע יװ ױזַא ןוא ,טײברַא ןייז ןופ קעווצ ןעכ

 זא ,שנעמ סלַא ףךיז סייוו רע ןעוו רָאנ ןייזטסואוועב
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 -ט ס ב ? עז סָאד --- גנוגנידעב ערנעדיישטנע יד רעבירעד

 ןייוטסואוועב

 וצ ףיוא טסרעה וד ןעוו ,ןענואוועג לעיפ ןיוש זיא סיוועג

 -רעביא ןַא רָאנ וטסגירק טימרעד רעבָא ,""רעטייברַא-קיטש, ַא ןייז

 ַא םסמוקעב ןוא טייברַא ןייד ןופ עצנַאג סָאה רעביא קילב

 -עגבָא טייוו ץנאג ךָאנ זיא סָאד סאוו ,טייברא רעד ןופ ןייזטסואוועב

 םעד רעביא ןייזטסואוועב ַא ןופ ,ןייזטסואוועבטסבלעז א ןופ טקור

 יברַא םעד .ןעשנעמ ןופ "ןעזעוו, םעד רעדָא "טסבלעז , ץתמא

 "טסואוועב ןרעכעה, ַא ךָאנ גנַאלרעפ רעד רעביא ךָאנ טביילב רעט

 -םסייברַא יד לייוו ,טייציהור ַא ןיא טגידעירפעב רע ןעכלעוו ,"ןייז

 רעבירעד .ןעליטש וצ גנַאלרעפ םעד חכב טינ טָאה טייקגיטעהט

 רע ןוא ,טײברַא ןייז ןופ טייז רעד ייב ןהעגיגירעל סָאד טהעטש

 סָאד יא זַא ,ןרעלקרעד וצ םעטָא ןייא ןיא ןעגנואווצעג ךיז ט?היפ

 וליפא ,רחעמ ךָאנ ; ךילשנעמ ןענייז ןעצנעליופ סָאד יא ,ןעטיײברַא

 םעד ,רעצנעליופ םעד וצ גנוביוהרעד עניטביר יד ןעביירשוצוצ

 ןױל טיײברַא רעד ןופ ידכ ,רָאנ טײברַא רֶע .רעגנערברעפ-טייצ

 ןופ ידכ ,טײברַא יד ןעכַאמ יירפ רַאּפרעד רָאנ ליוו רע : ןרעוו וצ

 .ןרעו וצ יירפ טײברַא רעד

 לייוו ,תוהמ ןעדנעגידעירפעב ןייק טינ טָאה טייברַא ןייז ,ץרוק

 לייוו ,טפַאשלעזעג רעד ךרוד םהיא ףיוא טנעלעגפיורַא רָאנ זיא יז

 "רעפ ןוא ;ףורעב ַא ,עבַאנפיוא ןַא ,טײברַא-לעיצ א רָאנ זיא יז

 רָאנ םיג יז לייוו ,טינ טגידעירפעב טפַאשלעזעג ןייז ,טרהעק

 .טײברַא

 "ודעירפעב טפרַאדעג ןעשנעמ סלֵא םהיא טלָאװ טײברַא יד

 טפַאשלעזעג ירד ;טּפַאשלעזעג יד יז טגידעירפעב םעד טָאטשנַא ,ןענ

 טלעדנַאהעב יז ןוא ,ןעשנעמ א יו ןעלדנַאהעב טפרַאדעב םהיא טָאה

 ןעדנעטײברַא ןַא יו רעדָא רעטייברַא ןעגיּפמול ַא -- יװ םהיא

 .רעּפעלש

 רע יװ טינ ,ךילצינ םהיא ןענייז טפאשלעזעג ןוא טיײברַא

 ."טסיאגע , סלא ייז ףרַאד רע יו רָאנ ,שנעמ םלַא ייז ףראדעב

 סָאד ןעגעקטנַא קיטירק רעד ןופ גנופעטש יד זיא סָאד טָא

 םעד טרהיפ יז ,טסייג םעד ףיוא ןָא טזייוו יז .םוטרעטיײברַא

 טוהט רָאנ ,ךַאז עצנַאג ַא ןײלַא םיוא טינ טײברַא סָאװ רעה = + 7

 .צעזרעביא -- .ךאז א ןופ לייט ַא ,קיטש ןייא זוולב
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 -סינומָאק יד טרעלקרעד ןוא *"עסאמ רעד טימ טסייג, ןופ ףמאק
 ןעסַאמ יר יו ױזַא .טיײברַאנעסַאמ עזיולטסייג סלַא טייברַא עשיט
 ןעכַאמ טבייל טייברַא יד ייז ןעליוו ,ןרעג טינ טײברַא יד ןעבָאה
 -עגוצ ןעטייצ עגיטנייה טרעוו סָאװ ,רוטַארעטיל רעד ןיא  .ךיז רַאפ
 טייברא רַאפ קערש רעניזָאד רעד סױרַא טפור ,זיײװנעסַאמ טלעטש
 ןופ טּפוטטש עכלעו ,טייקכילכע לפר עביוא  עטנַאקעב יד
 ** "ןנושרָאפ ןופ הימ יד , בא ךיז

 יד טליו רהיא : םזילַארעביל רענַאמוח רעד טגָאז רעבירעד
 ןיא יז ןעליוו רימ רעבָא ,ךיוא יז ןעליוו רימ ,טוג רהעז ; םייברַא
 עיירפ ןעניוועג וצ ידכ טינ ,יז ןעליוו רימ .סָאמ רעטסלופ רעד
 -נעדעירפוצ עצנַאג יד ןעניפעג וצ ןיילַא רהיא ןיא ידכ רָאנ ,םייצ
 -טסבלעז רעזנוא ןיא יז לייוו ,טײברַא יד ןעליוו רימ .ננולעטש
 - ,גנולקיווטנע

 ! קעווצ םעד וצ טסַאּפענוצ ןייז ךיוא טײברַא יד זומ ןַאד רעבָא
 עטסואוועבטסבלעז יד ,עכילשנעמ יד רָאנ טרהע ןעשנעמ םעד
 עשיטסיאגע ןייק טינ טָאה עכלעוו ,טײברַא יד זילב ;טײברַא
 ס'נעשנעמ םעד זיא ןוא קעווצ םוצ ןעשנעמ םעד טָאה רַאנ ,הנוכ
 אר ַא ב ַא? : ןעגָאז ןעזומ לאז ןעמ זַא ױזַא ; גנוקעלּפטנע-טסבלעז
 רענַאמוה רעד .שנעמ ןיב ךיא .ה .ד ,טײברַא ףךיא ,םוס ָאגרע
 ט יי ב ר ַא עכלעװ ,ט ס יי ג ןופ טײברַא יד ליוו לַארעביל
 ןיא ךאז ןייק טינ טזָאל סָאװ ,טסייג םעד } ןעלאירעטַאמ עלא סיוִא
 ךיז טניהורעב סָאװ ,דנַאטשוצ ןעדנעריטסיזקע ןייז ןיא רעדָא הור
 םָאד ןופ טריקיטירק סָאװ ,ףיוא ץלַא טזייל סָאװ ,טשינרָאג ייב טינ
 טסייג רעגיהורמוא רעד טָא .טאטלוזער םענעגואוועג ןעדעי יינ
 ,ןעלייטרוארָאפ יד טגיליטרעפ רע ,רעטײברַא .רע'תמא רעד ןזיא
 מבעהרעד ןוא ,ןעטייקטצינערגעב יד ןוא ןעצינערג יד טרעטעמשרעצ
 תעב ;ןעשרעהעב םהיא טלָאװ סָאװ ,ץלַא רעביא ןעשנעמ םעד
 רָאנ ,יירפ לָאמַא טינ ןוא ,ךיז רַאפ רָאנ טײברַא טסינומָאק רעד
 .רעטײברַא-סגנַאװצ ַא רָאפ טלעטש רע ,ץרוק -- םיונ סיוא

 פייוו ,"שיטסיָאגע, טינ זיא ּפיט םעד טָא ןופ רעטײברַא רעד
 ערעדנַא ראפ טינ ןוא ךיז רַאפ טינ ,ענלעצנייא רַאפ טינ טַײברַא רע

 ,94 ,5 ,08 .טיל *

 .אפוג טרָאד .8 ,08 .םול **
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 רַאפ רָאנ ןעשנעמ עט ַאוויר 9 רַאפ טינ אליממ ,ענלעצנייא
 טינ טרעדניל רע ;טירשטרָאפ רהיא רַאפ ןוא טייהשנעמ רעד
 ,ןעשינעפרעדעב ענלעצנייא רַאפ טינ טגרָאז ,ןעצרעמש ענלעצנייא

 ןיא טייהשנעמ יד עכלעוו ןיא ,ןעצינערנ יד בא טפַאש רע רָאנ

 ןעשרעהעב עכלעוו ,ןעלייטרוארָאפ יד טביירטוצ רע ,טמיוצעגנייא
 ןעמיוצרעפ עכלעוו ,ןעגנולכיורטש יד טנעיזעב רע ,עכָאּפע עצנַאג ַא

 ןעשנעמ יד עכלעוו ןיא ן'תועט יד טגיטייזעב רע ,געוו םעד ןעמעלַא
 -םיוא ןרעוו עכלעוו ,ןעטיײהרַאװ טקעדטנע רע ,ךיז ןרעטנַאלּפרעפ

 ,ץרוק ;ןעטייצ עלַא רַאפ ןוא ןעמעלַא רַאפ םהיא ךרוד ןענופעג
 .טייהשנעמ רעד רַאפ טיײברַא ןוא טבעל רע

 רעסיורג ַא ןופ רעקעדטנע רעד סייוו ,רעבָא סנעטשרע זיא
 ,ןעשנעמ ערעדנַא רַאפ ךילצינ ןייז ןָאק יז זַא ,טונ ץנַאג טיײהרַאװ
 טינ טפאשרעפ ,גידנענינרעפ-טינ ,ךיז ןעטלַאהקירוצ יו ױזַא ןוא
 סָאד וליפא טָאה רע ןעוו רעבָא .סױרַא יז רע טיג ,סונעג ןייק

 רַאפ הטרעוו ןעטסכעה םעד טָאה ננולייטטימ ןייז זַא ,ןייזטסואוועב

 ןוא טכוזעג טינ לַאפ ןייק ףיוא טייהרַאװ יד ךָאד רע טָאה ,ערעדנַא
 טָאה סע ?ייוו ,ןעגעווטנייז ןופ רָאנ ,ערעדנַא יד ןענעוו ןופ ןענופעג
 תונויער יד ןוא טייקלעקנוט יד לייוו ,וצרעד ןעגיוצעג ןיילַא םהיא
 עטסעב ענייז טיול טָאה רע זיב ,ןעהור טזָאלעג טינ םהיא ןעבָאה
 .גננורעלקפיוא ןוא טכיל טפַאשרעפ ךיז ןעטפערק

 גנוגידעירפעב רעד רַאפ ,ןעגעווטנייז ןופ ,ָאזלַא ,טייברַא רֶע
 ךיוא ןעצונ טימרעד טגנערב רע סָאװ .שינעפרעדעב ןייז ןופ
 ןופ טמהענ סָאד ,תורוד עדנעמוק יד רַאפ ךיוא וליפא ,ערעדנַא רַאפ
 ,.רעטקַארַאכ ןעשיטסיָאנע םעד קעװַא טינ טײברַא ןייז

 -טנייז ןופ רָאנ ךיוא טײברַא רע זַא דלַאביװ ,סנעטייווצ ןוא
 ,ךילשנעמ ןרעוו ןעפורעגנָא טַאהט ןייז לָאז סָאװ רַאפ זיא ,ןעגעוו
 רשפא ? שיטסיָאנע .ח .ד ,ךילשנעמנוא ערעדנַא ןופ טיײברַא יד ןוא
 זיא .וו .זַא .א עינָאפמיס יד ,דליב סָאד ,ךוב סָאד לייוו ,רַאפרעד
 ןָאטעג ייברעד טָאה רע ?ייוו ,ןעזעוו ןעצנַאג ןייז ןופ טײברַא יד
 טנעלעננײרַא ןעצנַאגניא ךיז טָאה רע ,ןָאק רע סָאװ עטסעב סָאד
 תעב ,ןענעקרעד ןעצנַאגניא םעדכרוד םהיא ןָאק ןעמ ןוא ,םעד ןיא
 -רעוודנאה םעד בא רָאנ טלעגעיּפש רעקרעװדנַאה ַא ןופ טײברַא יד
 עמ םעד טינ ,טײברַא רעד ןיא טייקטינעג יד .ה .ד ,רעק
 ,רעלליש ןעצנַאג םעד ריִמ ןעבָאה ןעננוטכיד ענייז ןיא ?ןעש
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 רימ ןעבָאה סנעוויוא טרעדנוה ?עיפוזַא ןוא ?עיפױזַא ןיא רעבָא

 ."ןעשנעמ םעד, טינ ,רעכַאמ-ןעוויוא םעד רָאנ זנוא רַאפ

 םעד טָא ןיא :ןעגנָאז וצ רעדייא רהעמ רעבָא ןעד סע טניימ

 םעד ןיא ,ךילגעמ יו גידנעטשלַאפ ױזַא ךיס רהיא טהעז קרעוו

 לָאמַא רעדעיוװ טינ סָאד זיא ? טייקטינעג ןיימ רָאנ --- ןרעדנַא

 רהעמ טינ ןעד זיא ןוא ? סיוא טקירד טָאהט יד ןעמעוו ,"ךיא ,, ןיימ

 ךיז ,קרעוו ַא ןיא טלעוװו רעד ןעטָאבוצנָא ךיז שיטסיָאגע

 טקעטשרעפ ןעביילב וצ רעדייא ,ןעטלַאטשעג ןוא ןעטיײברַאוצסיוא

 טסקעלּפטנע וד ,גיטכיר ץנַאג טסגָאז וד ? טײברַא ןייז רעטניה

 סָאד ,טסקעלּפטנע וד ןעמעוו שנעמ רעד רעבָא .ןעשנעמ .םעד

 -רעטנוא םעד טימ ,תמא ,ךיז רָאנ טסקעלּפטנע וד ;וד טזיב

 ךיז ױזַא יװ ,טינ טהעטשרעפ רע סָאװ ,רעקרעװדנַאה םעד ןופ רייש

 לָאז תוהמ ןייז ידכ ,זומ רע רָאנ ,טײברַא ןייא ןיא ןעסערּפוצפיונוצ

 -םנעבעל עגירעביא ענייז ןיא ןרעוו טכוזעגפיוא ,ןרעו טנעקרעד

 גנוגידעירפעב רעד ךרוד ,שינעפרעדעב ןייד סָאװ ןוא ,ןעגנוהיצעב

 ןעוועג זיא ,ןעמוקעג דנַאטשוצ זיא קרעוו עגיזָאד סָאד רעכלעוו ןופ

 .שינעפרעדעב עשיטערָאעט -- ַא

 ץנַאג ַא טסקעלּפטנע וד זַא ,ןרעפטנע ףיורעד טסעוװ וד רענָא

 ,ןעשנעמ ַא ,ןעשנעמ ןרעסערג ַא ,ןרעכעה ,ןרעגידריוו ַא ,ןרעדנַא

 -העננַא לע ךיא .רערעדנַא רענעי רעדייא שנעמ רהעמ זיא סָאװ

 ןָאק שנעמ ַא סָאװ ,עטסכילגעמ סָאה ףיוא טסוהט וד זַא ,ןעמ

 טינ ןעשנעמ רעדנַא ןייק זיא סָאװ ,ךרוד טסרהיפ וד זַא ,ןָאהטּפיוא

 ? טייקסיורג ןייד ןַאד טהעטשעב סָאװ ןיא .ןערהיפוצכרוד ןעגנולעג

 יד) ןעשנעמ ערעדנַא רעדייא רהעמ טזיב וד סָאװ ,ןיירעד דָארנ

 ,ךילנהעוועג ןענייז ןעשנע מ רעדייא רהעמ טזיב ,("עסַאמ ,

 -געבַאהרע ןייד ןיא דָארג : "ןעשנעמ עבילנהעוועג , רעדייא רהעמ

 יבנל סיוא טינ ךיז טסנעכייצ וד .ןעשנעמ םעד רעביא טייק

 ,םימרעד רָאנ ,שנעמ ַא טזיב וד סָאװ ,טימרעד ןעשנעמ ערעדנַא

 ַא סָאװ עקַאט טסגייצ וד .שנעמ "רעגיצנייא , ןַא טזיב וד סָאװ

 טסעטסייל ,שנעמ ַא ,וד סָאװ ,רַאפרעד רעבָא ,ןעטסייל ןָאק שנעמ

 ,ןעשנעמ ךיוא ,ערעדנַא זַא ,טינ ןפוא םושב ךֶאנ טסייה ,סָאד

 -נייא סלַא ןָאטעגפיוא רָאנ סע טסָאה וד ןעטסייל ךיוא סָאד ןענָאק

 .גיצנייא ןיירעד טזיכ ןוא שנעמ רעגיצ

 טספַאש וד רָאנ ,טייקיורג ןייד סיוא טכַאמ "שנעמ . רעד טינ



 201 םוטנענייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 רעדייא רעגיטכעמ ןוא שנעמ רעדייא רהעמ טזיב וד ?ייוו ,יז

 .ןעשנעמ -- ערעדנַא

 ."שנעמ , ַא רעדייא רהעמ ןייז טינ ןָאק רענייק זַא ,טניימ ןעמ
 ! רעגינעוו ןייז טינ ןָאק רענייק זַא ,זיא רעגיטכיר לעיפ

 -רעד טינ לָאז ךיא תומלשה ערעסָאוװ זַא ,רעטייוו טניימ ןעמ

 ףיוא ,תמא .'ןעשנעמ, םעד רעסעב ץלַא סע טכַאמ ,ןעכיירג

 -- רעלליש יו ,רעדָא ,שנעמ ַא טייצ רעדעי וצ ביילב ךיא לעיפיוו
 -צרוק ַא --- ףלָאדַא וװַאטסוג יו ,סירּפ ַא -- טנַאק יו ,בַאװש ַא

 ץנַאנ תולעמ עניימ ךרוד ןרעוו ךיא ןָאק ?עיפיוזַא ףיוא ,רעניטכיז
 רעדָא סיירּפ ,בַאװש רעטמהירעב ַא ,שנעמ רעטנַאקעב ַא טמיטשעב
 ךרוד טמהירעב רעוו ךיא סָאװ ,טימרעד רעבָא ,רעגיטכיזצרוק
 םעד ךירדעירפ טימ יו רעסעכ לעיפ טינ סע טלַאה ,תולעמ עניימ

 בעילוצ ןערָאװעג טמהירעב זיא סָאװ ,ןעקעטש ס'נעסיורנ

 .ן'ףירדעירפ

 ; רענרעדָאמ רעד טנָאז ,"'הל דובכ ונת, קוסּפ םעד טָאטשנַא
 ןעטלַאה וצ קנעד רעבָא ךיא ."ערהע יד ןעשנע מ םעד טיג,
 .ךיז רַאפ ערהע יד

 ןייז וצ ןעשנעמ םעד ףיוא טרעדָאפ קיטירק יד סָאװ םעד ןיא
 -טפַאשלעזעג ןופ ננוננידעב עניטיונ יד סױרַא יז טינ ,ךילשנעמ

 ןעשיווצ שנעמ סלַא רָאנ ךילטּפַאשלעזעג זיא ןעמ םירָאװ ; טייקכיל

 ,קעיצ ןעל ַאי צ ַא ס רהיא טנַאקעב יז טכַאמ טימרעד .ןעשנעמ

 ,"טפַאשלעזעגנ רעכילשנעמ , רער ןופ גנורהיפנייא יד

 יד זַא ,טינ ענַארפ ןייק זיא ןעירָאעט עלַאיצַאס יד ןעשיווצ
 טמהענ ןוא טפרַאװרעפ יז לייוו ,עטסנעמָאקלָאֿפ יד זיא קיטירק
 ןופ ןעשנעמ םעד בָא טרעדנוז סָאװ ,ץלַא ןופ הטרעוו ןעדעי קעװַא

 -רָאפ םוצ וליפא זיב ןעטכעררָאפ עלַא טפרַאװרעפ יז : ןעשנעמ

 רעד ,םוטנעטסירק ןופ ּפיצנירּפ-עבעיל רעד .ןעביולג ןופ טכער
 ןייז וצ זיב רהיא ןיא טכיירגרעד ,ּפיצנירּפ רעלַאיצָאס רע'תמא

 -וצקעװַא עבָארּפ עכילגעמ עטצעל יד זיא יִז .ננוליפרע רעטסנייר

 -יוטשבָא ערעייז ןוא טייקטרעדנוזעגבָא רעייז ןעשנעמ ןופ ןעמהענ
 -נייא ןייז ןיא םזיִאנע םעד ןעגעקטנַא ףמַאק ַא : ןעטפערק עדנעפ
 רעד ןיא ,םרָאפ רעטסננערטש ןייז ןיא רעבירעד ןוא רעטסכַאפ
 .אפוג טייקטרעדנוזעגבָא ןוא טייקניצנייא ןופ םרָאפ

 ,ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג-תמא ןַא ןעבעל רהיא טנָאק יוו, ---
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 -נוזענבָא ןייא יו רהעמ טשינ וליפא ךָאנ טריטסיזקע סע ןמז לב

 "? ךייא ןעשיווצ טייקטרעד

 תמאב ןייז רהיא טנַאק ױזַא יו :טרהעקרעפ גערפ ךיא

 ןייא יװ רהעמ טשינ וליפא ךָאנ טריטסיזקע סע ןמז ?כ ,גיצנייא

 רהיא טנָאק ,ןעמַאזוצ רהיא טגנעה ?ךייא ןעשיווצ גנַאהנעמַאזוצ

 םדניב ךייא בוא ;ערעדנא יד ןופ ענייא ןעלייטבא טינ ביז

 ,סעּפע דנַאנע בל ַאז רָאנ רהיא טייז ,"דנַאב,, ןייא ןעמַאזוצ

 ַא ןעבַאמ רעדנעזיוט ערעייא ,ןעצוד ַא ןעכַאמ ערעייא ףלעווצ ןוא

 .טייהשנעמ ירד -- ןענָאילימ ערעייא ,קלָאפ

 ענייא ןעבעל רהיא טנָאק ךילשנעמ טייז רהיא ןעוו רָאנ , --

 יד ענייא ךיז טנָאק רהיא יו טקנוּפ ,ןעשנעמ םִלַא ערעדנַא יד טימ

 םייז רהיא ןעװ רָאנ ,ןעטָאירטַאּפ סלַא ןהעטשרעפ ערעדנַא

 | "! שיטָאירטַאּפ

 ,גיצנייא טייז רהיא ןעוו רָאנ .: ךיא רעפטנע ןַאד ; טוג רהעז

 יװ ,ענױזַא סלַא ערעדנַא יד טימ ענייא ןערהעקרעפ רהיא טנָאק

 .טייקכילקריוו רעד ןיא טייז רהיא

 ןעטסרעװש םִא טרעװ רעקיטירק רעטספרַאש רעד רָארג

 רע סָאװ טימרעד  .ּפיצנירּפ ןייז ןופ ךולפ םעד ןופ ןעפַארטעג

 ,רערעדנַא רעד ךָאנ טייקטרעדנוזעגבָא ןייא ךיז ןופ בָארַא טפרַאװ

 .וו .זַא .א םזיטָאירטַאּפ םעד ,טייקכילכריק יד בָא טלעקַאש רע סָאװ

 בִא ךיז טרעדנוז ןוא ןרעדנַא םעד ךָאנ דנַאב ןייא ףיוא רע טזייל

 ,ףוס םוצ זיב ,.וװ .זַא .א טָאירטַאּפ םעד ןופ ,ןעכילכריק םעד ןופ

 רָארג .ןיילַא ץנַאנ --- רע טהעטש ,ןעסירוצ ןענייז רעדנעב עלַא ןעוו

 -סיוא זיא-טינ-לעיפיוו ןעבָאה סָאװ ,ןעמעלַא ןעסילשסיוא ןומ רע

 רהעמ ןייז עדנע םַא ןָאק סָאװ ןוא ,סעטַאוװירּפ רעדָא סעכילסילש

 ! אפוג ןָאזרעּפ עגיצנייא ,עטרעדנוזעגבָא יד רעדייא ךילסילשסיוא

 ,ערעסעב ַא ןעוועג טלָאװ עגַאל יד זַא ,רשפא רע טניימ רעדָא

 יד ןעבעגעגפיוא ןוא "ןעשנעמ, ןרָאװעג ןעטְלָאװ עלַא ןעװ

 טייטעב "עלַא, לייוו רַאפרעד טקנוּפ רעבָא ? טייקכילסילשסיוא

 "רעדיוו רעטסּפרַאש רעד ףיוא ָאד ךיז טלַאה ,"רענלעצנייא רעדעי,

 טייקכילסילשסיוא יד ךָאד זיא "רענלעצנייא ,, רעד םירָאוװ ,ךורּפש

 -נייא םעד ןיא טינ טזָאלרעד לַארעביל רענַאמוה רעד רעבָא .אפוג

 -ַאװירּפ ןייק ,סעכילסילשסיוא רעדָא סעטַאוװירּפ טשינרָאנ םענלעצ

 סריקיטירק רֶע בױא ;טייקשירַאנ עטַאווירּפ ןייק ,קנַאדעג ןעט
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 ןַא זיא עטַאוירּפ סָאד וצ האנש ןייז תמחמ ,קעװַא ץְלַא םהיא ןופ

 -עלָאט ןייק ןופ טינ סייוו רע ביוא ; עשיטַאנַאפ ןוא עטולָאסבַא

 זיא טַאװירּפ זיא סָאװ ץלַא לייוו ,טַאװירּפ זיא סָאװ סָאד וצ ץנַאר

 אפוג ןָאזרעּפטַאװירּפ יד ךָאד רעבָא רע ןַאק -- ךילשנעמנוא

 רענלעצנייא רעד ןופ טיײקטרַאה יד םירָאװ ,ןעריקיטירק-קעװַא טינ

 -רעד ןענעגונעב ךיז זומ רע ןוא ,קיטירק ןייז ןהעטשייב ןָאק ןָאזרעּפ

 ,"ןָאזרעּפ-טַאווירּפ , ַא רַאפ ןָאזרעּפ יד טא טרעלקרעד רע סָאװ ,טימ

 סָאװ ץלַא רעביא רעדעיוװ טייקכילקריוו רעד ןיא רהיא טזָאל ןוא

 .טַאװירּפ זיא

 טינ ךיז טרעמיק עכלעוו ,טפַאשלעזעג יד ןָאהט טעװ סָאװ

 עטַאװירּפ סָאה ןעכַאמ ?טַאװירּפ זיא סָאװ ,ךַאז ןייק ןעגעוו רהעמ

 רעגירעדינ ַא ףיוא ןעלעטש , סע טעװ יז רָאנ ,ןיינ ? ךילגעמנוא

 .ש .ב .צ טעוװ ןוא ,ןעסערעטניא:טפַאשלעזעג יד רעטנוא הגרדמ

 לעיפױזַא ןערהיפוצנייא ןעליװיטַאווירּפ םעד רַאפ ןעזָאלרעביא

 ַא ןיא טינ רָאנ טמוק סע ביוא יאנתב ,ליוו סע לעיפיוו געטרעייפ

 ןיא סָאװ ץלַא .*"ןעסערעטניא עניימעגלַא יד טימ סיוטשנעמאזוצ

 רעד רַאפ טָאה סע .ה .ד ,יירפ טזָאלענ טרעװ טַאווירּפ

 .טינ סערעטניא ןייק טפַאשלעזעג

 יד ןעבָאה טפַאשנעסיוו רעד. ןופ ךיז ןעמיוצבָא רעייז ךרוד,

 סָאװ ןעבילברעפ ןענייז ייז זַא ,ןעזיוועב טעטיזעיגילער יד ןוא ךריק

 ; טייהנענעלעגצָא טַאװירּפ ענייד ַא-- ,ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ייז

 ,טכיל רעדנַאנַא רעטנוא ןעגרָאברעּפ ןעטלַאהעג סע ןעבָאה ייז רָאנ

 -יטיונ רעד ןוא סיזַאב םעד רַאּפ ןעבעגעגסױרַא ךיז ןעבָאה ייז ןעוו

 ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ,ןַאד וליפא ,טַאַאטש ןופ גנודנירגעב רעג

 רַאפ טכַאמעג םהיא ןעבָאה ןוא טַאַאטש םעד טימ ןעדנובעגפיונוצ

 ,זייוועב ַא ןעוועג רָאנ דנַאברעפ רעגיזָאד רעד זיא ,ןעכילטסירק ַא

 עניײמעגלַא ןייז טלעקיווטנע טאהעג טינ ךָאנ טָאה טַאַאטש רעד זַא
 ןערהיפנייא ןיא ןעטלַאהעג רָאנ טָאה רע זַא ,עעדיא עשיטילָאּפ

 -סיוא רעטסכעה רעד ןעוועג רָאנ ןענייז ייז --- -- ןעטכעד:טַאוװירּפ

 טָאה ןוא ךַאז-טַאווירּפ ַא זיא טָאַאטש רעד זַא ,טקַאפ םעד ןופ קורד

 ךילדנע טעװ טַאַאטש רעד ןעוו .,ןעכַאזטַאװירּפ טימ ןָאהט וצ רָאנ

 עניײמעגלַא ןייז ןעליפרע וצ טפַארק יד ןוא הטומ םעד ןעבָאה

 06 .ז ,עגארפנעדוי : רעיוב ַָאנורב *
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 -מיא ןייז ךיוא ָאזְלַא טעו רע ןעוו ; יירפ ןייז ןוא גנומיטשעב
 -טָאװירּפ יד ןוא ןעסערעטניא ערעדנוזעב יד ןעבעג וצ דנַאטש
 ןָאיגילער ןעלעוו ןַאד --- עיציזָאּפ עניטביר רעייז ןעטייהנעגעלעגנָא
 טינ לָאמנייק ךָאנ רעהַא זיב סע ןענייז ייז יו ,יירפ ןייז ךריק ןוא

 -נייר יד סלַא ןיילַא ךיז וצ טזָאלעגרעביא ןייז ןעלעוו ייז ,ןעזעוועג

 -ןייר ַא ןופ גנוגידעירפעב יד ןוא טייהנענעלעגנַא-טַאוװירּפ עטס

 עדניימעג עדעי ,רענלעצנייא רעדעי ןוא ,שינעפרעדעב רעכילנעזרעּפ

 -גילעז רעד רַאפ ןעגרָאז ןענָאק ןעלעוו טפַאשניימעגנעבריק עדעי ןוא
 ייז ןפוא ןעכלעוו ףיוא ןוא ןעליוו ייז יו ,המשנ רעד ןופ טייק

 -גילעז רעד רַאפ ןעגרָאז טעוװו רערעדעי .גיטיונ רַאפ םע ןעטלַאה

 -נעזרעּפ ַא םהיא רַאפ זיא סָאד יו טייוו ױזַא המשנ ןייז ןופ טייק
 רעגרָאזרעפ-המשנ ַא רַאפ ןעמהעננָא טעוװ רע ןוא ,שינעמרעדעב עכיל
 זַא ,ןעזייווסיוא םהיא ךיז טעוו סָאװ ,םעד רַאפרעד ןעלהָאצעב ןוא

 ןייז ןופ גנוגידעירפעב יד ןעריטנַארַאנ ןענָאק ןעטסעבמַא טעװ רע
 טינ ןעצנַאגניא רָאג ךילדנע טעװ טפַאשנעסיו יד .שינעפרעדעב

 *" טימרעד ןָאהט וצ סָאװ ןעבָאה
 םוצ ףוס ַא ןעמהענ ןעד זומ ?ןייז טעוו רעבָא עשזיסָאװ

 -לעזועג רעדעי ןעדניוושרעפ ןעד זומ ?ןעבעל ןעכילטפַאשלעזעג
 טרעו סָאװ ץלַא ,גנורעדירברעפ עדעי ,רהעקרעפ רעכילטפַאש

 ? טייקכילטפַאשלעזעג רעדָא עבעיל ןופ ּפיצנירּפ םעד ךרוד ןעפַאשעג
 ,ןרעדנַא םעד ןעכוז רענייא לָאמעלַא טינ טעװ סע יװ ױזַא

 לָאמעלַא טינ טעװ סע יװ ױזַא ;םהיא ףרַאדע ב רע ?ייוו

 -ר ַא ד ע ב םהיא טעוו רע ןעוו ,ןרעדנַא םעד וצ ןעסַאּפוצ ךיז רענייא
 ןיא טסלָאמַאד סָאוװ ,רעד רעבָא ןיא דיישרעטנוא רעד !ןעפ

 ,טנינייאר עפ םענלעצנייא םעד טימ רענלעצנייא רעד ךילקריוו

 .ןעד נוב ר ע פ ןעוועג דנַאב ַא ךרוד ייז טימ רע זיא רעהירפ תעב
 ,גירנימ ןרָאװעג זיא ןהוז רעד רעדייא ,רעטָאפ םעד ןוא ןהוז םעֶד
 ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ייז ןענָאק םעדכָאנ ,דנַאב ַא ןעמַאזוצ טסילש

 ייז ןעבָאה טייקגידנימ ס'נהוז םעד רעדייא ; גידנעטשטסנבלעז
 ןענייז ייז) רעדעילנטימ-נעילימַאפ סלַא ןעמַאוצ טרעהעג

 ןעגינייארעפ רהיא ךָאנ ,(עילימַאפ רעד ןופ ** "עגירעה , יד ןעוועג

 .02--08 .ז ,"טייהיורפ רעד עכַאז עטוג יד, :רעיוַה ַאנורב *

 -עג סָאוװ ,"סעקינויצשנַאּפ , ,"ענעגייאבויל , ךיוא טניימ "עגירעה ,**
 .ורעביא רעד --- .ץורּפ םוצ ןרעה
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 ,ןעביילב טפַאשרעטָאפ ןוא טפַאשנהוז ;ןעטסיָאנע סלַא ךיז ייז

 ,םעד ןָא רהעמ טינ ךיז ןעדניב רעטָאפ ןוא ןהוז רעבָא

 טימרעד ;"שנעמ, רעד תמאב זיא עינעליווירּפ עטצעל יד
 רעיוב אנורב יוו םירָאוװו .טלייטעגנָא רעדָא טריגעליווירּפ עלַא ןענייז
 -םיוא וליפא ןיא יז ןעו ,טביילב עיגעלױװרּפ יד , :ןיילַא טגָאז
 * ,"ןעמעלַא ףיוא טיײרּפשעג

 : םילוגלג עדנענלָאפ יד םזילַארעביל רעד ךרוד טכַאמ ױזַא טָא
 ,שנעמ רעד טינ זיא רענלעצנייא רעד :סנעטשרע

 :טינ ףערטעב ןייק טייקכילנעזרעּפ ענלעצנייא ןייז טָאה רעבירעד

 להעפעב ןייק ,ןעליווטומ ןייק ,ןעליוו רעכילנעזרעּפ ןייק טינ טליג סע
 ! ןייוונָא רעדָא

 -לשנעמ טשינרָאנג טָאה רענלעצנייא רעד :ססנעטייווצ

 טינ םוטנענייא רעדָא ןייד ןוא ןיימ ןייק זיא רעבירעד ,סעכ
 .גיטליג

 טינ ןוא שנעמ טינ זיא רענלעצנייא רעד יו תויח : סנעטירד

 רע ףרַאד ,ןייז טינ טּפיוהרעביא רע ףרַאד ,סעכילשנעמ טָאה רע

 קַאה ןעשיטסיָאגע ןעצנַאנ ןייז טימ ןרעוו טעטכינרעפ טסיָאגע סלַא
 -נע מ םעד רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ,קיטירק רעד ךרוד קַאּפ ןוא

 ."ןעשנעמ םענענופעגנ טציא טשרע םעד, ,ןעש

 רעד ךָאה זיא ,שנעמ טינ זיא רענלעצנייא רעד רעבָא םגה
 ןוא חור רעדעי יוװ ,טָאה ןוא ,םענלעצנייא םעד ןיא ןַארַאפ שנעמ

 וצ-טינ רעבירעד .ץנעטסיזקע ןייז םהיא ןיא ,טייקכילטעגנ עדעי
 םהיא סָאװ ץלַא םענלעצנייא םעד םזילַארעביל רעשיטילָאּפ רעד
 ,ןעשנעמ םענעריובעג סלַא ,"טרובעג ןופ ןעשנעמ , סלַא טמוק
 ,ןעסיוועג ןופ טייהיירפ טנעכערעגניירַא ןרעוו סע עכלעוו ןעשיווצ
 טיג םזילַאיצַאס רעד .טכערנעשנעמ יד ,זרוק -- .וו .זַא .א ץיזעב
 ,ןעשנעמ ןעניטעה ט סלַא טמוק םהיא סָאװ םענלעצנייא םעד

 םוילַארעביל רענַאמוה רעד ךילדנע .ןעשנעמ "ןעדנעטייברַא , סלַא
 ץלַא .ה .ד ,"שנעמ , סלַא טמוק םהיא סָאװ םענלעצנייא םעד טיג

 רעגיצנייא רעד זַא ,סיוא טמוק סע .טייהשנעמ רעד טרעהענ סָאװ
 םהיא טגידערּפ ןעמ ןוא ;סעלַא טייהשנעמ יד ,טשינרָאג טָאה
 -טסירק ןופ סָאמ רעטסלופ רעד ןיא טייקגידנעווטיונ יד רָאלק ץנַאג

 0 1 ,"עגָארפנעדוי, :רעיוב ָאנורב יב
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 ַא רעװ ,סינעפעשעב יינ ַא רעװ :."טרובעגרעדעיװ, רעכיל

 ! "שנעמ ,

 ףוס םעד ןָא וליפא זנוא טנַאמרעד סע זַא ,ױזַא טגנילק סָאד

 יד טרעהעג ןעשנעמ םעד  ."רעזנוא רעטָאפ , הלפת רעד ןופ

 טינ רָאט רעבירעד ;(סימַאניד רעדָא טפַארק י) טפַאשרעה

 ררַאה רעד זיא שנעמ רעד ןרעדנָאז ,ררַאה רענלעצנייא ןייק ןייז

 ,ךיירגינע ק יד זיא ס'נעשנעמ םעד -- ; םענלעצנייא םעד ןופ

 -נעגייא ןייק ןייז טינ רענלעצנייא רעד לָאז רעבירעד ,טלעוו יד .ה .ד

 טלעוו רעד רעביא טלהעפעב ("עלַא,) שנעמ רעד ןרעדנָאז ,רעמיט

 ,דובכ ןעבעגבָא עלַא ןעפרַאד ןעשנעמ םעד -- ;םוטנענייא סא

 שנעמ רעד םירָאװ ,(ַאסקָאד) "טייקכילרעה , רעדָא גנוכילרעהרעפ

 רע ןעמעוו רַאפ ,קעווצ ס'מענלעצנייא םעד זיא טייהשנעמ יד רעדָא

 זומ גנוכילרעהרעפ רהיא בעילוצ ןוא ,טבעל ןוא טקנעד ,טײברַא

 ."שנעמ , ןרעוו רע

 דרצסיוא טבערטשעג לָאמעלַא ןעשנעמ יד ןעבָאה רעהַא זיב

 ערעדנַא ןיא ןעטייהכיילגנוא ערעייז רעכלעוו ןיא ,אתורבח ַא ןעניפעג

 טבערטשעג ןעבָאה ייז ; תושממ ןייק ןעבָאה טינ ָאד לָאז םיטרּפ

 עלַא טלָאװעג וא ,טייה כייל ג ךָאנ .ה .ד ,גנוכיילגסיוא ךָאנ

 זַא יװ ,רעגינעוו טינ טניימ סע סָאװ ,?עטיה ןייא ןעגָארט ןעלָאז

 רימ,) ןעביולג ןייא ,דנַאב ןייא ,ררַאה ןייא טכוזעג עֶלַא ןעבָאה ייז

 סָאװטע ןעבעג טינ ןָאק ןעשנעמ רַאפ ,("טָאנ ןייא ןיא עלַא ןעביולג

 שנעמ רעד רעדייא סערעכיילג רעדָא סעכילטפַאשניימעג רהעמ

 אתורבח רעגיזָאד רעד ןיא טָאה עבעיל ךָאנ גנַארד רעד ןוא ,ןיילַא

 טָאה רע זיב טחורעג טינ טָאה רע :גנוגידעירפעב ןייז ןענופעג

 עלַא ןעכילגעגסיוא טָאה ,גנוכיילגסיוא עטצעל יד טָא טרחיפעגנייא

 םעד ףיוא טגעלעגפיורַא "ןעשנעמ ,, םעד טָאה ןוא ןעטייקכיילגנוא

 יד אתורבח רעניזָאד רעד ןיא זיא רעבָא דָארז .טסורב ס'נעשנעמ

 ַא ןיא .טלוב טסכעה ןרָאװעג ןברוח רעד ןוא טייקטליופוצ

 ןענַאטשעג ןזיוצנַארפ רעד ךָאנ זיא טפַאשניימעג ערעטקנערשעב

 -עמָאהַאמ םעד ןעגעקטנַא טסירק רעד ,ןעשטייד םעד ןענעקטנַא

 ןא| שנעמ רעד טהעטש רעבָא טציא .וז .זַא .א רענַאד

 יד יוו ױזַא ,רעדָא ,(לעוּפב| ןעשנעמ יד ןעגעקטנַא |טקַארטסבַא

 םעד ןעגעקטנַא שנעמ רעד טהעטש ,שנעמ רעד טינ ןענייז ןעשנעמ

 ,ןעשנעמנוא
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 רעד טציא טמוק "שנעמ ןרָאװעג ןיא טָאג, :ץַאז םעד ךָאנ

 רעד ןיא סָאד .'ךיא ןרָאװעג ןיא שנעמ רעד, :ץַאז רעדנַא
 ןוא קוסּפ םעד םוא ןרהעק רעבָא רימ .ךיא רעכילשנעמ
 בָאה ךיא ןמז ?כ ,ןעניפעג טנַאקעג טינ ךימ בָאה ךיא : ןענָאז
 ךיז טנייצ סע זַא רעבָא טציא ןעשנעמ סלַא טכוזעג טינ ךימ
 ןיא ןעניוועג וצ ןוא ךיא ןרעוו וצ טכַארט שנעמ רעד זַא ,סױרַא
 םעד םעלַא ךָאנ זַא ,טוג רימ ךיא קרעמ ,טייקכילרעּפרעק ַא רימ
 .ןרָאלרעפ זיא רימ ןהֶא שנעמ רעד ןוא ,רימ ןופ בא ץִלַא טגנעה
 םעד טָא ןופ ןורא רעד ןרעוו וצ ןעבעגבָא ךיז טינ רעבָא ליוו ךיא
 שנעמ ןיב ךיא יצ ןעגערפ טינ רהעמ לעוו ךיא ןוא ,םישדק"ישדק
 רימ לָאז :ןָאהט ךיז םהענ ךיא סָאװ ,סָאד ןיא שנעמנוא רעדָא
 .ּפָאק ן'פיוא ןעכירק טינ טסייג רעגיזָאד רעד רָאנ

 טייברַא רעד רַאפ ךיז טמהענ םזילַארעביל רענַאמוה רעד
 ןיא רָאנ וליפא ןעבָאה רעדָא ןייז טסליוו וד ןעוו .לַאקידַאר ץנַאג
 רַאפ ןעטלַאה טסליוװ וד ןעוו ; סערעדנוזעב סָאװטע טקנוּפ ןייא
 ןייא רָאנ וליפא ,ערעדנַא רעביא טכעררַאפ ןייא רָאנ ןליפא ךיז
 -נעשנעמ ןיימענלא , ןא טינ זיא סָאװ ,ךורּפשנָא ןיא ןעמהענ טכער
 ,טסיָאגע ןַא וטזיב ןַאד ,"טכער

 -נוזעב טשינרָאג ןייז רעדָא ןעבָאה טינ ?יוו ךיא ! טוג ץנאג
 ףיוא ךורּפשנָא ןייק ןעכַאמ טינ ?יוז ךיא ,ערעדנַא רעביא סערעד
 -סעמ טינ ךיוא רעבָא ךיז ליוו ךיא --- ייז ןעגעקטנַא טכעררָאּפ ןייק
 .ט כ ער  ןייק ןעבָאה טינ טּפױהרעביא ליוו ןוא ,ערעדנַא םימ ןעט
 ןוא ןייז ןָאק ךיא סָאװ ,ןעבָאה ץלַא ןוא ןייז ץְלַא .ליוו ךיא
 סָאװ ,סע כילנהע סעּפע ךיוא ןעבָאה ערעדנַא יצ .ןעבָאה
 ןייז טינ ייז ןענָאק עגיבלעז סָאה ,עכיילג סָאד ? ךימ סָאד טרעמיק
 והט ךיא יו ױזַא ,ןעדָאש ןייק טינ ייז והט ךיא .ןעבָאה טינ ןוא
 .ורתי ַא בָאה ךיא סָאװ םימרעד ,ןעדָאש ןייק טינ ןעזלעפ םעד
 סע ןעטלָאװ ייז ןעוו .גנוגעוועב ןופ טרּפ ןיא םהיא רעביא
 .טַאהעג סע ייז ןעטלָאװ ,ןעבָאה סטנָאקעג

 ,סעיגעליווירּפ ןעציזעב וצ טינ גנורעדָאפ רעד ןופ ץיּפש רעד
 ןענַאזטנע ךיז ;ןעדָאש ןייק ןעשנעמ ערעדנַא ןָאהט וצ טינ זיא
 -סגנוגַאזט נע עטסגנערטש יד זיא ,נֹוצרֲאֹפ ןעדעי ןופ
 יו ,סרעדנוזעב סָאוװטע רַאפ ןעטלאה טינ ךיז רָאט ןעמ .עירָאעט
 טינ ךיז טלַאה ךיא ,טוג ,ונ .טסירק א רעדָא דיא א רַאפ .ש ,ב .צ
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 סיועג בָאה ךיא .גיצ ניי א  רַאפ רָאנ ,סרעדנוזעב סָאװטע רַאפ

 "יידעב ַא רָאנ רעבָא טָאה סָאד ;ערעדנַא טימ טייקכילנהע

 ;גנוטכַארטעב רעדָא גנוכיילגרעפ רעשיטערָאעט רעד רַאפ גנוט

 טינ זיא שיילפ ןיימ .גיצנייא ,ךילכיילגרעפנוא ךיא ןיב שיטקַאּפ

 טמהענ רהיא ביוא .טסייג רעייז טינ זיא טסייג ןיימ ,שיילפ רעייז

 ערעייא סָאד ןעוהט ,"טסייג, ,"שיילפ, ללוכה םש םעד ןיא ןײרַא ייז

 ןיימ םימ ןעפַאש וצ טינ רָאג ןעבָאה עכלעו ,ןעקנַאדעג

 ןעגָאז ייז ןענָאק ץלַא ראפ רענינעוװ ןוא ,טסייג ןיימ טימ ,שיילפ

 .ןעקנַאדעג עניימ ףיוא "ףורעב, ַא ןעדניבנָא ,העד ַא

 טינ ,ריד ןיא ןעריטקעּפסער ןוא ןענעקרעדנָא טינ ?יוו ךיא

 ,ןעשנעמ םעד טינ וליפא ןוא ,ןצבק םעד טינ ,רעמיטנעגייא םעד

 ,ךיא ןיפעג ץלַאז םעד ןיא .ןעכיווברעפפ ךיד ליוװ ךיא רָאנ

 ;|ןהענוצ סע ךיא זָאל רעבירעד ,זייּפש יד רימ ט'םעט'עב סע זַא

 ךיא סע רעבירעד ,לעטימסגנורהַאנ ַא ךיא ןעקרעד שיפ םעד ןיא

 ןיימ ןעהערפרעד וצ טייקגיהעפ יד ךיא קעדטנע ריד ןיא ; םהיא

 ןיא ,רעדָא .רבח ַא רַאפ סיוא ךיד ךיא ביילק רעבירעד ,ןעבעל

 ,טעטילַאמינַא יד שיפ ןיא ,עיצַאזילַאטסירק יד ךיא רידוטש ץלאז

 טזיב וד סָאװ ,רָאנ וטזיב רימ .וװ .זַא ,א ןעשנעמ יד --- ריד ןיא

 ןיימ דלַאביװ ןוא ;טקעיבָא ןיימ --- זיא סָאד ןוא ,רימ רַאפ

 .םוטנעגייא ןיימ סע טסייה ,טקעיבָא

 -לָאפ טפַאשרעּפעלש יד טרעוו םזילארעביל םענַאמוה םעד ןיא

 -גירעדינ םעד וצ ןעמוקרעטנורַא טשרעוצ ןעזומ רימ .גידנעטש

 -רעד ןעליוו רימ ביוא ,דנַאטשוצ ןעשי'נצבק ןוא ןעשרעּפעלש ןעטס

 ןָאטסױא ךיז ןעזומ רימ םירָאװ ,טייהנעגייא יד ןעכיירג

 ךיז טכַאד זיא ךַאז עשרעּפעלש רהעמ ןייק .סדמערפ סעלַא ןופ

 .שנעמ -- רעטעקַאנ רעד רעדייא אטינ

 ףרַאװ ךיא ןעוו ,טפַאשרעּפעלש רעדייא רהעמ ךָאנ סע זיא ּךָאד

 ךיוא רימ זיא רע זַא ,להיפ ךיא לייוו ,ןעשנעמ םעד וליפא קעװַא

 .םעד ןעגעוו ןעדליבנייא טשינרָאג ךיז רָאט ךיא זַא ןוא ,המערפ

 יד וליפא ןעוו :טּפַאשרעּפעלש זיולב רהעמ טינ ןיוש זיא סָאד

 "קריוו יד ָאד רימ ןעבָאה ןַאד ,ןעלַאפענבָארַא זיא עטַאמש עטצעל

 רעד ,דמערפ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ גנוזיולבטנע יד ,טײקטעקַאנ עביל

 טימרעד טָאה ןוא ןָאטעגסיױא אפונ טפַאשרעּפעלש יד טָאה רעּפעלש

 .רעּפעלש ַא ,ןעוועג זיא רע סָאװ ,ןייז וצ טרעהעגפיוא
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 ַא ןעװעג ןיב ךיא רָאנ ,רעּפעלש ןייק רהעמ טינ ןיב ךיא
 - .רעּפעלש

 טנַאקעג טינ רעבירעד הקולחמ יד טָאה גָאט ןעגיטנייה זיב

 טיירטש ַא רָאנ סָאד זיא ךילטנעגייא לייוו ,ךורבסיוא ןייק וצ ןעמוק
 א -- ןעלַארעביל עטרעטלערעפ יד ןוא ענרעדָאס יד ןעשיווצ

 א ןיא 'טייהיירפ , יד ןעהעטשרעפ עכלעוו ,יד ןעשיווצ טיירטש

 ,טייהיירפ ןופ "ספָאמ עלופ, ַא ןעליוו סָאװ ,יד ןוא סָאמ רעניילק

 סעֶלַא .עזָאלסָאמ יד ןא עטגיסעמ עג יד ןופ .ה .ר

 שנעמ רעד ןופס ייר פ יוו :עגַארפ רעד םורַא ךיז טהערד

 ;עלַא ןעבילג םעד ןיא ,יירפ ןייז ןומ שנעמ רעד זַא ?ןייז

 טימ רעבָא ןעמ טוהט סָאװ .,לַארעביל עלַא ךיוא ןענייז רעבירעד

 ? םענלעצנייא ןעדעי ןיא ךָאד טקעטש רעכלעוו ,ןעשנעמנוא םעד

 ןעשנעמ םעד טימ ךיילגוצ טינ לָאז ןעמ זַא ,ןערהיפסיוא ןעמ ןָאק יו

 ? ןעשנעמנוא םעד יירפ ןעזָאל ךיוא

 ,ץַאזנעגעג ןייא ,דנייפטיוט ןייא טָאה ??כב םזילַארעביל רעד
 רעד ייב :?עווייט םעד טָאג יו ,ןעמוקייב טינ ןָאק רע ןעכלעוו

 ,רענלעצנייא רעד ,שנעמנוא רעד טהעטש ןעשנעמ םעד ןופ טייז
 ןעבָאה טייהשנעמ יד ,טפַאשלעזעג יד ,טַאַאטש רעד .טסיָאגע רעד
 .טינ הטילש ןייק לעווייט םעד טָא ףיוא

 עבַאגפיוא יד ןעמונענ ךיז טָאה םזילַארעביל רענַאמוה רעד
 וצ טינ ץלַא ךָאנ ןעבערטש ייז זַא ,ןעלַארעביל ערעדנַא יד ןעגייצ וצ
 ,"טייהיירפ,

 -נייארעפ ַא רָאנ ןהעזעג ןעבָאה ןעלַארעביל ערעדנַא יד ביוא
 טָאה ,דנילב ןעוועג ?ייט ןעטסערג ןיא ןענייז ןוא ,םזיִאנע ןעטלעצ

 ,"םזיִאנע ןעסַאמ , ַא ךיז ןעגעקטנַא םזילַארעביל רעלַאקידַאר רעד

 ןופ ךאז רעד ףיוא טינ ןעקוק עכלעוו ,ןעמעלַא ףיונוצ טפרַאװ ןוא

 ןייא םעד רעטנוא ,ךַאז רענעגייא רעייז ףיוא יוװ ,טייהיירפ רעד
 -ןוא ןוא שנעמ ןעהעטש רעטציא זַא ױזַא ; "עסַאמ יד , ,ןעמָאנ

 םעד ןענעקטנַא רענייא דנייפ סלַא טלייטעגבא גנערטש שנעמ
 עיירפ , יד ןיא סָאד .*"קיטירק , יד ןוא "עסַאמ, יד :ןרעדנא

 ,(114 .ז ,ענַארפנעדוי) ןעפורעגנָא טרעוו יז יו ,"קיטירק עכילשנעמ

 .12 ,{7 וצרעד ,28 ,/ ,גנוטייצ .טיל *
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 רעזעינילער רעד .ׁש .ב .צ ,קיטירק רעהיור רעד וצ ץַאזנעגעג ןיא

 .קיטירק
 רעביא ןעגעיז טעוװ יז זַא ,גנונפָאה יד סיוא טקירד קיטירק יִד

 עניימעגלַא ןַא ןעלעטשסיוא רהיא טעוװ ןוא עסַאמ רעצנַאג רעד

 ,ליו יִז .*!טייקגיטכינ רהיא ןעזייוועב טעוװ}| "סינניײצ-סטומרַא
 עלַא ןעלעטשרָאפ ןוא טכערעג ךילדנע ןעביילברעפ ,סע טסייה

 -סיִאנע ןַא סלַא "םינדחּפ ןוא עזָאלטומ , יד ןופ ןעטייקניטיירטש
 -בילניילק ַא ,(יירעבָאהטכער) טייק טרַא פש עג ניי א עשיט

 רעייז ןערילרעפ ןעיירעסייר ערעייז רעבָא .טייקניימענ ַא ןוא טייק
 תמחמ ,ןעבענעגפיוא ןרעוו תוקילחמ עכילניילק יד ןוא גנוטיידעב

 ןעמַאזניימעג רעייז ןופ ןעמוקנָא סָאד קיטירק רעד ןיא ןעהעז ייז
 רענייא ,ןעטסיָאנע עלַא טייז רהיא , {:ייז וצ טיירש יז} .אנוש

 -סיִאנע, יד טֶא ןעהעטש רעטציא !"  ןרעדנַא ן'רַאפ רעסעב טינ

 .קיטירק רעד ןעגעקטנַא ןעמַאזוצ "ןעט

 ןעגעקטנַא ןעפמעק ייז ,ןיינ 4? ןעטסיאנע ךילקריוו ייז ןענייז
 ; םזיִאנע ןיא ייז טנידלושעב יז ?ייוו ,רַאפרעד רָאנ קיטירק רעד

 יד ןעהעטש ךילגלאפ םזיִאגע םעד ןופ טינ רָאנ אקוד ןעטלַאה ייז
 ןעפמעק ערייב : סיזַאב ןעגיבלעזמעד ףיוא ןעסַאמ יד ןוא קיטירק

 ןוא ךיז ןופ בא םהיא ןעפרַאו עדייב ,םזיִאנַע םעד ןעגעקטנַא

 .ןרעדנַא םעד ףיוא ףױרַא םהיא טפרַאוו רערעדעי

 -- לעיצ ןעגיבלעזמעד ןענלָאפרעפ עסַאמ יד ןוא קיטירק יד

 ,םעד ןעגעוו םורַא רָאנ ךיז ןעסייר ןוא --- םזיִאנע ןופ יירפ ןרעוו וצ
 םהיא טָאה רעדָא ,לעיצ םוצ ןעטסטנהענ םא טמוק ייז ןופ רעוו

 ,טכיירגרעד רָאנ ןיוש

 עגנילרעטסניפ יד ,ןעטסיטולָאסבַא יד ,ןעטסירק יד ,ןעדיא יִד
 --- ןעטסינומָאק ,רעקיטילָאּפ ,ןעשנעמ-ננורעלקפיואדןוא-טכיל יד ןוא

 ןוא ;םזיִאנע ןופ ףרואוורָאפ םעד ךיז ןופ בא ןעסיוטש עלַא ,ץרוק

 ערָאלק ןיא ףרואוורָאפ םעד טָא ייז טכַאמ קיטירק יד יװ ױזַא
 ךיז יז ןעגיטרע פט כער  ,ןיז ןעטסטיירב ןיא ןוא םירובד

 םעד -- ןעפמעקעב ןוא גנוגידלושעב רעניזָאד רעד ןעגעקטנַא עלַא

 ןָאטרהיפ קיטירק יד ןעכלעוו טימ ,אנוש ןעניבלעזמעד ,םזיִאגע

 .געירק ַא

 ,15 ,ד/ ,גנוטיוצ .םֹול *
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 ,דנייפ-ןעטסיָאנע ןענייז ,עסַאמ יד יא ,קיטירק יד יא ,עדייב
 םעדכרוד ייס ,םזיִאנע םעד ןופ ןעיירפעב וצ ךיז ןעכוז עדייב ןוא

 ייז סָאװ םעדכרוד ייס ,ךי ז ןעשַאוונייר רעדָא ןענינייר ייז סָאװ

 ,ײטרַאּפ-ךענעג רעד וצ םהיא ןעביירש

 רעד ןופ רערהיפטרָאװ, רע'תמא רעד ןיא רעקיטירק רעד

 "ףַארּפש יד ןוא ףירגעב ןעכַאפנייא , םעד רהיא טיג רעכלעוו ,"עסַאמ
 סע עכלעוו ןופ ,רערהיפטרָאװ ענידרעהירפ יד תעב ,םזיִאנע ןופ
 רָאנ ןענייז ,24 ׂש ,"ננוטייצ רוטַארעטיל, ןיא טכַאלעגבִא טרעוו

 ןוא רערהיפ רהיא ןיא ,רעקיטירק רעד ,רֶע .סעשטַאטרַאּפ ןעוועג

 -עקטנַא ; םזיִאנע םעד ןעגעג געירק-סטייהיירפ םעד ןיא ררעהדלעפ
 זיא רע .ךיוא יז טפמעק םעד ןעגעקטנַא ,טפמעק רע סאו ןעג
 דנייפ רעד טינ רָאנ ,דנייפ רהיא ךיוא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעבָא
 טָאװ ,דנייפ רעכילדניירפ רעד רָאנ ,רהיא ןעגעקטנַא טהעג סָאװ
 -ניווצוצניירַא ידכ ,עגיצרעהכייוו יד רעטניה טונק רעד טימ טחעטש
 ,הטומ ייֵז ןיא ןעג

 ףיז טריצודער עסַאמ יד ןוא קיטירק רעד ןופ ץַאזנעגעג רעד
 ;:גָאלַאיד ןעדנעגלָאפ םעד וצ םעדכרוד

 ! ןעטסיָאגע טייז רהיא --
 ! ןעטסיָאנע ןייק טינ ןענייז רימ ,ןיינ 6:

 .ןעזייוועב ךייא סע לע ךיא --

 ! גנוגיטרעפטכער רעזנוא ןרעה וטסעוו --
 ךיז ןעביג ייז סָאװ סָאד רַאפ יא ןעמהעננָא ייז עשז-רימָאל

 ;-ןעפור ייז סָאװ ,סָאד רַאפ יא ,ןעטסיַאגע-טינ רַאפ ,סױרַא
 טינ ןוא ָאי ןענייז ייז .ןעטסיַאנע רַאפ ,ןרעדנַא םעד רענייא
 .ןעטסיָאנע

 יזַא 'ךיא  ןייד טזומ וד :ךילטנענייא טגָאז קיטירק יד
 -ו5 ׁש נע מ . ַא ןרעוװ לָאז רע זַא ,ןעטייק עֶלַא ןופ ןעיירפעב ירמגל
 ,טפנַאק וד יו טייוו ױזַא ךיז וד יירפעב :גָאז ךיא ."ךיא) רעכ
 םעד טָאה רערעדעי טינ םירָאװ }  ןָאטעגבָא ןעבָאה סנייד וטסעוו
 טינ :טנַאזעג רערעלק רעדָא ,ןעטייק עלַא ןעכערבוצכרוד לזמ
 ןרעדנַא םעד רַאפ טייק ַא זיא סָאװ ,טייק ַא סָאד זיא ןרעדעי
 89 ;ןעטייק ס'נעשנעמ ערעדנַא ןענעוו ױזַא טינ ךיז הימ ,ןכב
 ןיא סע ןעו זיא ןעמעוו .ענייד טסכערבוצ וד ןעוו גונעג זיא
 -נעמ עלַא ר ַא פ ןעכערבוצ וצ טייק ןייא רָאנ וליפא ןעננולעג



 רענריטש סקַאמ 22

 ןיא יו טנייה ,ןעשנעמ ענילהעצנוא םורַא טינ ןעד ןעפיול ?ןעש

 סָאװ רעד ? "טייהשנעמ רעד ןופ ןעטייק , עלַא טימ ,ןעטייצ עלַא

 טנייצענ ןעבָאה טימרעד ןָאק ,ןעטייק ענייז ןופ ענייא טסיירוצ

 ןעסיירוצ ןופ טײברַא יד ;ערעדנַא רַאפ ?עטימ ַא ןוא געװ ַא

 טינ עקַאט טוהט רענייק ןוא .ךַאז רעייז זיא ןעטיק ערעייז

 ןרעוו ןעצנַאגניא ןעלָאז ייז ,טייל יד וצ ן'הנעמ .שרעדנַא סעּפע

 -שנעמ עלַא ןעכערבוצ ןעלָאז ייז ןרעדָאפּפיוא ייז טניימ ,ןעשנעמ
 לייוו ,ךילגעמנוא זיא סָאד --- ןעגנוצינערגעב עלַא ,ןעטייק עביל

 ךיא .ןעננוצנערנעב ענייק טינ טָאה |ללכב| שנעמ רעד
 עניימ ןָא רָאנ ןעהעג ךימ רעבָא ,ןעגנוצנערגעב וליפא בָאה

 -לשנע מס .ַא .ןעמוקייב ךיא ןָאק ייז רָאנ ןוא ,ןעננוצנערגעב

 ןוא ךיא טַארוקַא ןיב ךיא לייוו ,ןרעוו טינ ךיא ןָאק "ךיא; רע כ

 .שנעמ זיולב טינ
 -סעּפע טינ זנוא טָאה קיטירק יד ביוא ,ןהעזכָאנ רימָאל ךָאד

 ןיב ךיא .ּפָאק ןיא ןעמהענניירַא ןענָאק רימ סָאװ ,טנרעלעג סָאװ

 ךיא ?ןעסערעטניא ןיא סע עכלעוו בָאה ךיא ביוא ,יירפ טינ

 ,ֹונ ?סעּפע ןיא טריסערעטניארעפ ןיב ךיא ביוא ,שנעמ טינ ןיב

 ,שנעמ רעדָא יירפ ןיב ךיא יצ קולח רעּפַאנק ַא רימ זיא סע םגה

 ךיז טייהנעגעלעג ןייק טצונעבנוא ןעזָאלכרוד טינ ךיא ?יוו ךָאד

 טָאב קיטירק יִד ."ךיא ,, ןיימ ןעצעזוצכרוד רעדָא ןעזייװױצסױרַא

 רימ ןיא סעּפע ןעוו זַא ,ערהעל רעד ךרוד טייהנעגעלעג ַאזַא ןָא רימ

 ןרעוו זיוק} ןעזיילפיוא טינ סע ןָאק ךיא ןוא טצעזעגטסעפ טרעוו
 רעניזָאד רעד ןופ טכענק ַא ןוא רענעגנַאפעג ַא ךיא רעוו ,!םעד ןופ

 -עטניא ןַא .(רעטּפַאכרעּפ ַא) רענעסעזעכ ַא רעוו ךיא .ה ..ד ,ךַאז
 הגיא ןופ ןָאק ךיא ביוא ,ךיז ליוו סע סָאװ רַאפ ןייז לָאז ,עסער

 םינ ןיא יז ןוא ,ףַאלקש ַא טקַאּפענ רימ ןיא טָאה ,ןרעו זיול טינ
 ריִמָאל .םוטנעגייא רהיא ןיב ךיא רָאנ ,םוטנעגייא ןיימ רהעמ

 ןעזָאלרעד וצ טינ ,קיטירק רעד ןופ הצע יד ןעמהעננָא רעבירעד

 ךיז רימָאל ןוא ,הקזח ַא ןענירק םוטנעגייא רעזנוא ןופ לייט ןייק
 זול םעד ןיא ,עזיילפיוא -- םעד ןיא רָאנ טונ ןעלהיפ

 .ןופרעד ןרעוו
 וד ןעוו ,שנעמ ןַאד רָאנ טזיב וד :טנָאז קיטירק יד ביוא

 שנעמ :רימ ןענָאז ! רעהפיוא ןהֶא ףיוא-טסזייל ןוא טסריקיטירק
 ליוו רעבירעד ;ייס יוװ ייס ךיא ןיב ךיא ןוא ,ייס יוװ ייס ךיא ןיב
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 וצ סָאד ידכ ןוא ,םוטנעגייא ןיימ רימ ןרעכיז וצ ןעגרָאז רָאנ ךיא
 ןיא טכינרעפ ,רימ ןיא קירוצ טייצ רעדעי וצ סע ךיא םהענ ,ןרעכיז

 ,סע גנילשרעפ ןוא טייקגידנעטשטסבלעז וצ גנובערטש עדעי םהיא

 "םקיפ עעדיא , ןַא ןרעוו ןוא ןעריסקיפ וצ ךיז חכב טָאה סע רעדייא

 ."ַאינַאמ , ַא רעדָא

 ,"ףורעב ןעכילשנעמ , ןיימ בעילוצ טינ רעבָא ףיא והט סָאד
 לעטשנָא ןייק טינ ךַאמ ךיא .וצרעד ךיז ףורעב ךיא לייוו רָאנ
 ,ןעזיילוצפיוא ןעשנעמ ַא רַאפ ךילנעמ זיא סָאװ ,ץלַא ןעזיילוצפיוא
 ,טלַא טינ רהֶאי ןהעצ ןייק ךָאנ .ש .ב .צ ןיב ךיא יו גנַאל ױזַא ןוא

 ץְלַא רעבָא ןיב ,טָאבעג ןהעצ יד ןופ ןיזנוא םעד טינ ךיא ריקיטירק
 ןָאל ךיא סָאװ ,ךילשנעמ ןיירעד דָארג לעדנַאה ןוא ,שנעמ סנייא

 ןוא ףורעב ןייק טינ בָאה ךיא ,ץרוק .טריקיטירק טינ ָךָאנ ייז

 .ןייז וצ שנעמ ףורעב טינ וליפא ,ףורעב ןייק טינ גלָאפ

 טָאה םזילַארעביל רעד סָאװ ףראוורעפ ךיא זַא ,סָאד טניימ
 יד לָאז ?טפמעקעגסיוא ןעגנוגנערטשנָא ענעדיישרעפ ענייז ךרוד

 ,ןרָאװעג טפמעקעגסיוא ןיא סָאװ ,סעּפע זַא ,ןעפערט טינ העש

 -ַארעביל םעד ךרוד יו םעדכָאנ ,רהעמ טשינ ! ןהעג ןרָאלרעּפ לָאז
 רעדעיוװ קילב ןיימ ךיא דנעוו ,ןרָאװעג יירפ "שנעמ רעד, זיא םזיל
 טנייש שנעמ רעד סָאװ : הדומ ןעפָא ךיז ןיב ןוא ריס ףיוא קירוצ

 .ןענואוועג רָאנ ךיא בָאה סָאד ,ןענואוועג ןעבָאה וצ

 ןעשנעמ ן'ראפ זיא שנעמ רעד, ןעוו ,יירפ זיא שנעמ רעד
 -גידנעטשלאפ רעד וצ טרעהעג סע ,סע טסייה ."ןעזעוו עטסכעה סָאד
 ןעזעו עטסכעה ערעדנַא סעדעי זַא ,םזילַארעביל םעד ןופ טייק

 ךרוד ןרעוו ןעפרָאװעגמוא לָאז עיגָאלָאעט יד ,טעטכינרעפ ןרעוו לָאז
 ,ןרעוו טכַאלעגסיוא ןעלָאז דָאנג ענייז ןוא טָאג ,עיגָאלָאּפָארטנַא רעד
 .ןיימעגלַא ןרעוו לָאז ?םזיאעטַא , רעד ןוא

 עטצעל ןייז ןערָאלרעפ טָאה םוטנענייא ןופ םזיִאנע רעד
 םירָאװ ;  זָאלניז ןרָאװעג זיא "טָאנ ןיימ , רעד וליפא ןעוו ,עציטש
 ןעצרַאה םִא םהיא טגעיל סע יװ גנַאל ױזַא ,רָאנ טריטסיזקע טָאג
 טכוז רענלעצנייא רעד יו טקנוּפ ,ןייזליואו ס'מענלעצנייא םעד
 .םהיא ןיא ןייזליואוו ןייז

 -ביילגנוא יד טפַאשעגבָא טָאה םזילַארעביל רעשיטילָאּפ רעד
 יד טכַאמעג טָאה רע ;רענעיד יד ןוא ןעררַאה יד ןעשיווצ טייה
 -ענבא זיא ררַאה רעד .שיכרַאנַא ,ז ָא 7 נג ר ר ַא ה ןעשנעמ
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 וצ ידכ ,"'טסיַאנעג םעד ,םענלעצנייא םעד ןופ ןרָאוװענ טלייט

 רעד .טַאַאטש רעד רעדָא ץעזעג סָאד :טסנעּפשעג ַא ןרעוו

 ןופ טייהכיילגנוא יד טפַאשעגבָא טָאה םזילַארעביל רעלַאיצַאס

 ןָאלציזעב ןעשנעמ טכַאמ ןוא ,עכייר ןוא עמירָא יד ןופ ,ץיזעב

 םעד ןופ ןעגיוצעגבָא טרעוו םוטנעגייא סָאד .זָאלמוטנעגייא רעדָא

 -לעזעג רעשיטסנעּפשעג רעד טרעפטנעענרעביא ןוא םענלעצנייא

 אל טָאג ןעשנעמ טכַאמ םזילַארעביל רענַאמוח רעד .טפַאש
 זיימ , ,םענלעצנייא םעד ןופ טָאנ רעד זומ רעכירעד .שיטסיאעטא

 טיײקגיזָאלנררַאה זַא ,תמא עקַאט זיא ,ונ .ןרעוו טפַאשעגבָא ,"טָאג

 ןיא טייקניזָאלציזעב ,טייקניזָאלטסנעיד טייצ רעבלעזרעד ןיא זיא

 -רוארָאפ ךיילנוצ זיא טייקגיזָאלטָאנ ןוא ,טיײקגיזָאלגרָאז ךיילגוצ

 ,רענעיד רעד קעװַא טלַאפ ררַאה םעד טימ םירָאװ ,טיײקגיזָאלליײט

 -עגנייא-טסעפ םעד טימ ,םהיא ןעגעוו גרָאז יד --- ץיזעב םעד טימ
 ךרַאה רעד רעבָא יו ױזַא ,?ייטרוארָאפ רעד -- טָאנ ןעטלעצרָאװ

 רענעיד רעד רעדעיוו ךיז טזייוועב ,טַאאטש סלַא ףיוא רעדעיוו טבעל

 -לעזעג ןיא רעביא-טהעג ץיזעב רעד יװ ױזַא ; ןַאטרעטנוא סְלַא
 סלַא יינ סָאד ןופ ןעריובעג גרָאז יד טרעוו ,םוטנעגייא-סטפַאש

 ,שנעמ סלַא לייטרוארָאפ ַא טרעוו טָאג רעד יו ױזַא ןוא ;טײברַא
 טייהשנעמ רעד ןיא ןעביולג רעד ,ןעביולנ רעיינ א ףיוא-טהעטש

 טרעוו םענלעצנייא ןופ טָאג םעד טָאטשנַא .טייהיירפ ןיא רעדָא

 סע :"שנעמ רעד, .ה .ד ,ןעמעלַא ןופ טָאנ רעד ןעביוהרעד טציא

 רעבָא יו ױזַא ."ןייז וצ שנעמ ךַאז עטסכעה רעזנוא ךָאד זיא

 עעדיא יד סָאװ ,סָאד ןרעו טינ ןעצנַאנניא ךָאד ןָאק רענייק

 ןַא םענלעצנייא םעד רַאפ שנעמ רעד טביילב ,טלַאהטנע "שנעמ ,

 ,ןעזעו סעטסכעה סעטכיירגרעד-טינ ַא ,"טלעוו ענעי , ענעבאהרע

 רע'תמא, רעד סָאה ןיא רעבָא טייצ רעניבלעזרעד ןיא  .טָאג ַא

 ףךילמענ זיא רע ,ןעטסָאמעננָא םָאקלָאפ זנוא זיא רע לייוו ,"טָאג

 רעבָא ,טסבלעז רימ ןיא רע :"טסבלעז ,, רענעגייא רעזנוא

 .זנוא רעביא ןעביוהעגפיוא ןוא זנוא ןופ טלייטעגבָא

 : גנוקרעמנָא
 רעכילשנעמ רעיירפ , רעד רעביא קילברעביא ןענירָאפ םעד

 טהיצעב ןעלעטש ערעדנַא ְךָאנ ןיא סָאװ ,סָאד ךיוא יוװ ,"קיטירק

 -עגנָא ךיא בָאה ,גנוטכיר רעגיזָאד רעד ןופ ןעטפירש יד ףיוא ךיז
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 -ערטעב יד ןופ ןעניישרע םעד ךָאנ ךיילנ זייווכעלקיטש טנעכייצ
 סָאװ ,רָאנ יוװ ןָאטעג רהעמ לעיפ טינ ָאד בָאה ןוא ,רעכיב עדנעמ

 רעבָא קיטירק יד .ןעטנעמנַארפ יד טכַארבעגפיונוצ בָאה ךיא

 ןרָאװעג סע זיא רעבירעד ןוא ,סטרעוורָאפ רעהפיוא ןהָא טנַאּפש

 -נעעג זיא ךוב ןיימ יוװ םעדכָאנ ,טציא לָאז ךיא זַא ,גידנעווטיונ
 יד טָא ןעלעטשניירַא ןוא םהיא רַאפ ןעמהענ ךיז לָאמַא ךָאנ ,טגיד

 .גנוקרעמנָא-סולש

 רעד ןופ טפעה עטכַא סָאד ,עטסעיינ סָאד רימ רַאפ בָאה ךיא

 ,רעיוב ָאנורב ןופ "גנוטייצ-רוטַארעטיל רעניימעגלַא

 ןעסערעטניא עניימעגלַא יד , רעדעיוו ָאד טהעטש ןָאנעבױא

 טנעלעגרעביא ךיז טָאה קיטירק יד רעבָא ."טפַאשלעזעג רעד ןופ
 לָאז ןעמ זַא ,טריניפעד ױזַא "טפַאשלעזענ , עניזָאד יד טָאה ןוא

 טגעלפ יז רעכלעוו טימ ,םרָאפ רעדנַאנַא ןופ ןרעדנוזבָא ןענָאק יז

 יד ןיא זיא סָאװ ,טַאַאטש רעד  .ןרעו טלעסקעוורעפ רעהירפ

 ,יטַאַאטש רעיירפ ,, סלַא ןרָאװענ טרעייפענ ךָאנ ןעלעטש ערעהירפ

 טינ ןפוא םושב ןָאק רע לייוו ,ןעבעגענפיוא ןעצנַאגניא טרעוו

 -ירק יד ."טפַאשלעזעג רעכילשנעמ , רעד ןופ עבאנפיוא יד ןעליפרע

 -נעניוא ןייא רַאפ ןעגנואווצענ טלהיפענ, ךיז 1842 ןיא טָאה קיט

 עכילשנעמ סָאד ןוא עשיטילָאּפ סָאד ןעריציפיטנעדיא וצ קילב

 ןליפא ,טַאַאטש רעד זַא ,ןענופעג יז טָאה רעבָא טציא ;?ןעזעוו

 רעדָא ,טפַאשלעזעג עכילשנעמ יד טינ זיא ,"טָאַאטש רעיירפ, סלַא

 טינ זיא קלָאֿפ סָאד זַא ,ןענָאז טנָאקעג טוג ױזַא טקנוּפ טלָאוװו יז יו

 ןרָאװעג גיטרַאפ זיא יז יו ,ןהעזעג ןעבָאה רימ ."שנעמ רעד,

 ןעשנעמ םעד יבג? זַא ,ןעזיוועב רָאלק טָאה ןוא עינָאלָאעט רעד טימ

 רָאלק נידנרעוו רעטציא יז ןעהעז ריס ;רעטנורַא טָאנ רעד טלַאפ

 ןַא ,גידנעזייוועב ןוא קיטילָאּפ רעד ענונב ןפוא ןעניבלעז ן'פיוא

 -עטילַאנָאיצַאנ ןוא רעקלעפ יד רעטנורַא ןעלַאפ ןעשנעמ םעד יבנל

 לריק רעד טימ בא ךיז טניטרַאפ יז יו ,ָאזְלַא ןעהעז רימ .ןעט

 רַאפ ןעדייב ייז טרעלקרעד יז סָאװ םעדכרוד ,טַאַאטש םעד ןוא

 ךיז טדעררעפ יז םירָאוװ --- ןהעז סע ןעלעוו רימ ןוא ,ךילשנעמנוא

 ,זייוועב םעד ןעננערב ךיוא ןָאק יז יוװ --- םעד ןעגעוו טעמכ ןיוש

 גיטסיינ , א ןָא ךָאנ טפור ןיילַא יז עכלעוו ,"עסַאמ , יד ךיוא זַא

 רעד ןיא ןוא .ןעשנעמ םעד יבנל ןָאלהטרעװ טניישרע ,"ןעזעוו
 ןענָאק ךיז "סנעזעוו עגיטסייג , ערענעלק יד עקַאט ןעלָאז יו ,ן'תמא
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 טפרַאװ שנעמ רעד ! טסיינ ןעטסכעה םעד ןופ טכיזעג ןיא ןעטלַאה

 .ןעצעג עשלַאפ יד רעדעינַא

 וצ זיא ,רעטציא ןָאהט וצ העדנ טָאה רעקיטירק רעד סָאװ

 -נעגעק ןעלעטשקעװַא טעוװ רע עכלעוו ,"עסַאמ , יד ןעטכַארטעב
 וצ יז סיוא טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ידכ ,"ןעשנעמ םעד, רעביא

 "? קיטירק רעד ןופ דנַאטשנעגעג רעד טציא זיא סָאװ, .ןעפמעקעב
 רעקיטירק רעד טעוװ רחיא "!ןעזעוו ניטסיינ ַא ,עסַאמ יד , --

 םעד טימ טהעטש יז ןַא ,ןעניפעגסיוא ןוא "ןענעקרעד וצ ןענרעל
 זיא יז ןַא ,ןעזייועב טעו רע ;ךורּפשרעדי ַא ןיא ןעשנעמ

 ,ןעננילעג טוג ױזַא טקנוּפ םהיא טעוװ זייוועב רעד ןוא ,ךילשנעמנוא
 עכילטעג סָאד זַא ,ןעגייצרעביא וצ ,ןעזייוועב ענידרעהירפ יד יו

 זיא ,עכילטַאַאטש ןוא עכילכריק סָאד רעדָא ,עלַאנָאיצַאנ סָאד ןואי

 .עכילשנעמנוא סָאר

 רעדנעטיידעב טסכעה רעד, סלַא טריניפעד טרעוו עסַאמ יד

 ,ןומה רעטרַאנעגבָא רעד סלַא ,עיצולָאװער רעד ןופ טקודָארּפ
 5לכב ןוא ,גנורעלקפיוא רעשיטילָאּפ רעד ןופ סעיזוליא יד ןעכלעוו

 ןעבָאה ,טרעדנוהרהָאי ןעט18 ןופ ננורעלקפיוא רעצנַאג רעד ןופ

 -ָאווער יד ,"גנומיטש רעטכעלש ךילדנענוא ןַא ןיא ןעפרָאװעגניײרַא

 ערעדנַא ןוא טנידעירפעב ענינייא טַאטלוזער רהיא ךרוד טָאה עיצול
 -ריב סָאד זיא לייט רעטגידעירפעב רעד ; טגידעירפעבנוא טזָאלעג
 -גידעירפעבנוא רעד ,(.וו .זַא .א רעטסיליפ ,עיזַאושזרוב) םוטרעג
 סָאװ ,רעקיטירק רעד טינ טרעהעג .עסַאמ יד --- זיא לייט רעט

 ? "עסַאמ ,, רעד וצ ןיילַא ,עיציזַאּפ ַאזַא ןיא טלעטשעג ךיז טָאה
 רעסיורג ַא ןיא ךָאנ ךיז ןעניפעג עטנידעירפעבנוא יד רעבָא

 עלייוורעד ךיז טקירד טייהנעדעירפוצנוא רעייז ןוא טייקרָאלקנוא

 ליוװ םעד רעביא ."גנומיטש רעטכעלש ךילדנענוא , ןַא ןיא סיוא

 -לעב רעד ןרעוו רעקיטירק רעטנידעירפעבנואייוזַא-טקנוּפ רעד טציא
 -סיורַא רעדייא רהעמ ןעכיירגרעד ןוא ןעלעוו טינ ןָאק רע ; תיבה

 רהיא ןופ ,עסַאמ יד ,"ןעזעוו עניטסייג , עניזָאד סָאד ןעגנערבוצ
 טכעלש רָאנ ןענייז סָאװ ,יד "ןעבעה , ןוא ,גנומיטש רעטכעלש

 -לוזער ענעי וצ גנולעטש עגיטכיר יד ייז ןעבעג .ה .ד ,טמיטשעג

 רע -- ; ןעמוקייב ףרַאד ןעמ עכלעוו ,עיצולָאװער רעד ןופ ןעטַאט

 -טרָאװ רעטמיטשעב רעייז ,עסַאמ רעד ןופ ּפָאק רעד ןרעוו ןָאק
 ,ןעבָארג ןעפעיט םעד ןעפַאשבָא, עקַאט רע ליוו רעבירעד .רערחיפ
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 ןעליוו, עכלעוו ,יד ןופ ."ןומה םעד ןופ בֶא םהיא טדייש סָאװ

 ךיז רע טדיישרעטנוא ,"ןעסַאמסקלָאפ ענירעדינ יד ןעבעהפיוא

 -סיוא ךיוא ןיילַא ךיז רָאנ ,ייז זיולב טינ ליוװ רע סָאװ ,םעדכרוד

 .גנומיטש רעטכעלש רעד ןופ ןעזייל
 טינ עקַאט ןייזטסואוועב ןייז םהיא טרַאנ רעבָא םינּפ לכ לע

 ןופ רענגעג ןעכילריטַאנ, םעד רַאפ עסַאמ יד טלַאה רע ןעוו ,בָא

 עגיזָאד יד רהעמ סָאװ , זַא ,סיוארָאפ טהעז ןוא "עירָאעט רעד

 עסַאמ יד ןעכַאמ יז .טעוו רהעמ ץלַא ,ןעלקיווטנע ךיז טעװ עירָאעט
 -ס יו א ר ַא פ ןייז טימ ןָאק רעקיטירק רעד םירָאוװ ."טקַאּפמָאק

 טינ ןוא עסַאמ יד ןרעלקפיוא טינ ,ןעשנעמ םעד ,ג נג ו צ ע ז

 רהעמ טשינ םוטרעגר;ב םעד יבגל זיא יז ביוא .יז ןעגירשירפעב

 עדנעטיידעבנוא שיטילָאּפ ַא ,"סָאלק סקלָאפ רעגירעדינ , ַא יו

 , עסַאמ , ַא זיולב ןייז רהעמ ךָאנ "ןעשנעמ םעד, יבג5 יז זומ ,עסַאמ

 ,עסַאמ עכילשנעמנוא ןַא ,ןיינ ,עסַאמ עדנעטיידעבנוא ךילשנעמ ַא

 ,ןעשנעמנוא ןופ ןומה ַא רעדָא

 -סױרַא ןוא ,םעבילשנעמ סעלַא סיוא טמַאר רעקיטירק רעד

 עכילשנעמ סָאד זַא ,(הרעשה) גנוצעזסיוארָאפ רעד ןופ גידנעהעג

 סָאו םעדכרוד ,ןיילַא ךיז ןעגעקטנַא רע טיײברַא ,ערהַאװ סָאד זיא

 רעהַא זיב ןיא סע ואוו ,םוטעמוא עכילשנעמ סָאד טפמעקעב רע

 טניפעג עכילשנעמ סָאד זַא ,רָאנ טזייוועב רֶע .ןרָאװעג ןענופעג

 רעבָא עכילשנעמנוא סָאד ,ּפָאק ןייז ןיא ץוחַא טינ ץעגרע ןיא ךיז

 -קריוו סָאד זיא עכילשנעמנוא סָאד .םוטעמּוא ןעניפעג ןעמ ןָאק

 רעקיטירק רעד סָאװ טימרעד ןוא ,ענענַארַאפ-םוטעמוא סָאד ,עכיל

 זילב רע טגָאז ,'ךילשנעמ טינ, זיא עגיזָאד סָאד זַא ,טזייוועב

 טַארוקַא זיא סָאד זַא ,ץַאז ןענירעביא ץנַאנ םעד סױרַא ךילטייד

 .עכילשנעמנוא סָאד

 טימ ךיז גידנערהעקבָא ,עכילשנעמנוא סָאד ןעוו ,רעבָא זיא יו
 ןטימ סיוא ךיז טהערד ,ןיילַא ךיז ןופ הטומ םענעסָאלשטנע ןַא

 םהיא טזָאל ןוא רעקיטירק ןעדנעפַאש-הורנוא םעד וצ ךיוא ןעקור

 ענייז ןופ ןעפָארטעג ךיז גידנעלהיפ טינ ןוא טרהירעג טינ ,ןחעטש

 רע טלָאװ ,"עכילשנעמנוא סָאד ןָא ךיס טספור וד, ? תונעט
 רַאפ -- ךילקריו סע ןיב ףיא ןוא , ,ןענָאז םהיא טנָאקעג

 ץַאזנעגעג ןיא ךימ טסגנערב וד לייוו ,רָאנ סע ןיב ךיא רעבָא ; ריד

 -רעפ טנָאקענ ךיז גנַאל ױזַא רָאנ בָאה ךיא ןוא ,עכילשנעמ סָאד וצ
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 םעד טָא ןיא ן'פושכ'רעפ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא ןמז לכ ,ןעטכַא
 ךיא לייוו ,טעטכַארעפ ןרעוו וצ טנעידרעפ בָאה ךיא .ץַאזנעגעג
 ןיב ךיא ;רימ ןופ ןעסיורד ןופ "ךיא ןרעסעב, ןיימ טכוזעג בָאה
 סָאד ןופ טמיורטענ בָאה ךיא לייוו ,עכילשנעמנוא סָאד ןעוועג
 עכלעוו ,סעקַאמורפ יד וצ ןעכילגעגנ ןעוועג ןיב ךיא ."עכילשנעמ,
 ילעב עמירָא , דימת ןעביילב ןוא "ךיא ן'תמא, רעייז ךָאנ ןרעגנוה
 וצ ךיילגרעפ ןיא רָאנ ךיז ןעגעוו טקנעדעג בָאה ךיא ."תוריבע

 ףיא ,"?ב רשא לכה, רעד ןעוועג טינ ןיב ךיא ,ץרוק ; ןרעדנַאנַא
 וצ ףיוא ךיא רעה רעבָא טציא .גיצ ניי א -- ןעוועג םינ ןיב

 וצ ךיז ףיוא רעה ךיא ,עכילשנעמנוא סָאד רַאפ ןיילַא ךיז ןעטלַאה
 םיוא רעה ףיא ,ןעשנעמ טימ ןעטסעמ ךיז ןעזָאל ןוא ןעטסעמ
 רענַאמוה ,דנוזעג ייז --- ןכל ןוא ,ךיס רעביא סעַּפע ןענעקרעדוצנָא

 טציא ,עבילשנעמנוא סָאד ןעווע ג רָאנ ןיב ךיא !רעקיטירק
 ףיוא ריד ,ָאי ,עגיצנייא סָאד ןיב ךיא רָאנ ,רהעמ טינ ןיוש ךיא ןיב
 סָאד יוו ,עשיטסיָאגע סָאד טינ רעבָא ,עשיטסיָאגע סָאד --- סיעכהל
 -נענייאנוא ןוא ענַאמוה ,עכילשנעמ סָאד טימ ןעטסעמ ךיז טזָאל
 ,"עניצנייא --- סָאד סלַא עשיטסיָאגע סָאד רָאנ ,עגיצונ

 אה ךיז רימ ןעזומ טפעה ןעבלעזמעד ןופ ץַאז ןייא ףיוא ךאנ
 ןוא ,ןעמגָאד ענייק ףיוא טינ טלעטש קיטירק יד , .ןעלעטשבָא
 ."ןעטקַאפ ירד טימ ןרעוו טנַאקעב ץֹוחַא טשינרָאג רהעמ ליוו

 -םיוא רעדָא שיטַאמנַאד ןרעוו וצ ךיז טקערש רעקיטירק רעד
 ןרָאװעג ךרודַאד ךָאד טלָאוו רע ,ךילריטַאנ .ןעמגָאד ןעלעטשוצ
 טלָאװ רע ;רעקיטַאמגָאד ַא -- ,רעקיטירק ַא ןופ ךּפיה רעד
 רעקיטירק סלַא רעטציא זיא רע יו ,טכעלש ױזַא טקנוּפ ןרָאװעג
 טסיָאגע ןַא ןרָאװעג ןעגיצוננעגייאנוא ןַא ןופ טלָאװ רע רעדָא ,טוג
 ןעד .ַאמגָאד -- ןייז זיא סָאד "! ַאמנָאד ןייק רָאנ,/ .וו .זַא .א
 -ַאמנָאד ן'טימ ןעדָאב ןייא ףיױא ןהעטש טביילב רעקיטירק רעד
 רעד יו ךילג .ןעקנַאדעג ןופ ןעדָאב ן'פיוא --- רעקיט
 -רעטנוא רע רָאנ ,קנַאדעג ַא ןופ סױרַא דימת רע טהעג ,רעטצעק
 ןעטלַאה וצ ףיוא טינ טרעה רע סָאװ ,םעד ןיא םהיא ןופ ךיִז טדייש
 .ןעקנעד ןופ סעצָארּפ םעד ןיא קנַאדעג-טּפיוה םעד
 טלַאה רע .ליבַאטס ןרעו טינ ןפוא םעד ףיוא םהיא טזָאל ןוא
 ןופ ,טייקגיביולג-קנעד רעד ןענעקטנַא סעצָארּפ"קנעד םעד ןופ רָאנ
 ןיא דנַאטשליטש םעד ןעגעקטנַא ןעקנעד ןיא טירשטרָאפ םעד
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 ,יז יו תויח ,רעכיז טינ קנַאדעג ןייק זיא קיטירק רעד רַאפ .,םהיא

 ,טסייג רעדנעקנעד רעד רעדָא ןעקנעד סָאד ןיילַא זיא ,קיטירק יד

 = טלעוו עזעיגילער יד זַא ,לָאמַא ךָאנ סע ךיא גָאז רעבירעד

 רהיא טכיירג -- ןעקנַאדעג ןופ טלעוו יד טַארוקַא ךָאד זיא יז ןוא

 יטפיירג ןעקנעד סָאד ואוו ,קיטירק רעד ןיא טייקגידנעטשלאפו

 טינ ךיז רָאט קנַאדעג ןייק ןוא ,קנַאדעג ןעדעי רעביא רעבירַא

 ןופ טייקנייר , יד ןעבילבענ טלָאװ ואוו .ןעצעזטסעפ "שיטסיָאגע,
 קנַאדעג ןייא רָאנ וליפא ןעוו ,ןעקנעד ןופ טייקנייר יד ,"קיטירק רעד
 -רעד ןופרעד ? סעצָארּפ"קנעד םעד ןופ ןעגיוצעגבא ךיז טלָאוװ
 פעסיבַא טרָאד ןוא ָאד ןיוש טכַאמ רעקיטירק רעד סאו ,ךיז טרעלק
 ןוא טייהשנעמ רעד ןופ ,ןעשנעמ ןופ קנַאדעג םעד ןופ וליפא קזוח
 ַא ךיז טרעטנהענרעד ָאד זַא ,טרהיּפשרעד רע םירָאוװ ,טעטינַאמוה
 םער רע ןָאק רעבָא ְךֶאד .טייקטסעפ רעשיטַאמנָאד ַא וצ קנַאדעג
 -ופעג טָאה רע רעדייא ,ןעזיילפיוא טינ רעהירפַא קנַאדעג ןעניזָאד
 טנעוועב רע םירָאװ ; טהעגוצ רענעי ןעכלעוו ןיא ,ןרעכעה ַא -- ןענ
 ןָאק קנַאדעג רערעכעה רעד טָא .ןעקנַאדעג ןיא --- רָאנ ךָאד ךיז
 גנוגעוװעב-קנעד רעד ןופ קנַאדעג רעד סלַא ןרעוו טקירדעגסיוא
 ןופ קנַאדעג רעד סלַא .ה .ד ,אפוג סעצָארּפ-"קנעד םעד ןופ רעדָא
 ,קיטירק רעד ןופ רעדָא ןעקנעד

 ,ןרָאװעג םָאקלָאפ שיטקַאפ םעדכרוד זיא טייהיירפ-קנעד יד
 -ןייא יד ןעד :ףמואירט רהיא טרעייפ טסייג ןופ טייהיירפ יד
 -נָאד רעייז ןערָאלרעפ ןעבָאה ןעקנַאדעג ,"עשיטסיָאנע,, יד ,ענלעצ
 ןעבילבעג טשינרָאנ רהעמ זיא סע .טיײקגיטעהטטלַאװעג עשיטַאמ
 .קיטירק רעד ןופ רעדָא ןעקנעד ןעיירפ ןופ ַאמגָאד --- יד ץוחַא

 ,ןעקנעד ןופ טלעװ רעד וצ טרעהעג סָאװ ,ץלַא ןעגעקטנַא
 יד ןיא יז :טכַאמ יד טָאה יז .ה ,.ד ,טכער סָאד קיטירק יד טָאה
 ךיוה רעד ףיוא טהעטש , קיטירק יד רָאנ ןוא ,קיטירק יד .ןירעגעיז
 ןייק ָאטינ ןיא קנַאדעג ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ."טייצ רעד ןופ
 ַא ןיא סע ןוא ,טכַאמ רהיא ןעגעװרעבירַא ןענָאק לָאז סָאװ ,טכַאמ
 שידקע רעד טָא גידנעלעיּפש ןוא טכייל יו ,ןהעז וצ ןעגינעגרעפ
 טהערד םערָאװ רעדעי .םירעוו-ןעקנַאדעג ערעדנַא עלַא טגנילשרעפ
 עלַא ןיא םהיא טביירעצ יז רעבָא ,טינ ךיז טזָאל ןוא עקַאט ךיז
 ."ךעלדיירד,

 ןיִּב ףיא .ה ,ד ,קיטירק רעד ןופ רענגעג ןייק טשינ ןיב ךיא
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 ןהייצ יד ןופ ןעפָארטעג םינ ךיז ?היפ ןוא רעקיטַאמנָאד ןייק טינ

 רעקיטַאמגָאד םעד טסיירעצ רע עכלעוו טימ ,רעקיטירק םעד ןופ

 ךיא טלָאװ ,"רעקיטַאמגָאד, ַא ןעוועג ךיא טְלָאװװ .ךעלקיטש ףיוא
 ,עעריא ןַא ,קנַאדעג א .ה .ד ,ַאמגָאד ַא ןָאנעבױא טלעטשעגפיוא

 ,"רעקיטַאמעטסיס, סלַא טגידנערעפ סע טלָאװ ןוא ,ּפיצנירּפ ַא

 .ה .ד ,םעטסיס ַא ןיא ןענוּפשעגסױא סע טלָאװ ךיא סָאװ טימרעד

 ,רעקיטירק ַא ןעוועג ךיא טלָאװ ,טרהעקרעפ .יובנעקנַאדעג ַא ןיא

 םעד טרהיפעג ךיא טלָאװ ,רעקיטַאמנָאד םעד ןופ רענגעג א ,ה .ד

 ,קנַאדעג ןעדנעמכענקרעפ םעד ןעגעקטנַא ןעקנעד ןעיירפ ןופ ףמַאק

 .עטקנעדעג סָאד ןעגעקטנַא ןעקנעד סָאד טגידייטרעפ טלָאװ ךיא
 ןוא קנַאדעג ַא ןופ רעגידייטרעפ רעשידלעה רעד טינ רעבָא ןיב ךיא

 ןעמעוו ןופ ,"ךיא , םירָאװ ,ןעקנעד םעד ןופ רעגידייטרעפ רעד טינ

 -נעד ןופ טינ העטשעב ןוא ,קנַאדעג ןייק טינ ןיב ,סױרַא העג ךיא

 -נוא םעד) םש ילב ןב םעד ,רימ ןָא ךיז גידנעגָאלשבַָא .ןעק

 ןעקנעד ןופ ,ןעקנַאדעג ןופ ךייר סָאד טלעציּפוצ טרעוו ,(ןערַאבנענ
 .טסייג ןופ ןוא

 "רעפ םעד) םענעסעזעב םעד ןופ ףמַאק רעד זיא קיטירק יד

 -טנַא ,עכלעזַא סלַא טייקנעסעזעב רעד ןעגעקטנַא (חור ןופ ןעטּפַאכ

 ןיא םעדנירגעב זיא סָאװ ףמַאק ַא :ןעטייקנעסעזעב עֶלַא ןעגעק

 רעקיטירק רעד יוװ רעדָא ,טייקנעסעזעב זַא ,ןייזטסואוועב םעד

 םוטעמוא זיא ,ןעקילב עשיגָאלָאעט ןוא עזעינילער ,ןָא סָאד טפור

 גיביולג רעדָא זעיגילער ךיז טלַאהרעפ ןעמ זַא ,סייוו רֶע .ןענַארַאפ
 וצ גוצעב ןיא ךיוא ױזַא טקנוּפ רָאנ ,טָאג וצ גוצעב ןיא רָאנ טינ

 ,טסייה סָאד ,,וו .זַא ,א ץעזעג ,טַאַאטש ,טבער יווװ ,ןעעדיא ערעדנַא

 רע לי ױזַא .רעטרע עֶלַא ןיא טייקנעסעזעב יד טנעקרעד רע

 ,רעבָא גָאז ךיא ;ןעקנעד םעד ףךרוד ןעקנַאדעג יד ןעזיילפיוא

 טינ .ןעקנַאדעג יד ןופ ליצמ ךימ זיא טײקניזָאלנעקנַאדעג יד רָאנ

 -נוא רעד ,ךיא רעדָא ,טיײקגיזָאלנעקנַאדעג ןיימ רָאנ ,ןעקנער סָאד

 רעד ןופ ףךיז יירפעב ,רעכילפיירגעבנוא רעד  ,רערַאבקנערי

 .טייקנעסעזעב

 ןעטסכילגרָאז םעד ןופ טײברַא יד רימ רַאפ טוהט רהעק ןייא

 ןופ ןייּפ םעד בָארַא טלעקָאש רעדעילג יד טימס רחיר ןייא ,ןעקנעד

 טסורב ןיימ ןופ בָארַא טרעדיילש ףיואדננירּפש ןייא ,ןעקנַאדעג יד

 רערעטנומ ןייא ,טלעװ רעזעיגילער רעד ןופ גרַאבדןעּפלַא םעד
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 -עננוא יד רעבָא ..ןעטסַאל עגנַאל-ןערהָאי בָארַא-טפרַאװ וידפ-פ

 ןיא טָאה יירשעג-דיירפ ןעזָאלנעקנַאדעג םעד ןופ גנוטיידעב ערעיוה

 טנעקרעד טנָאקעג טינ ןעביולג ןוא ןעקנעד ןופ טכַאנ רעגנַאל רעד

 .ןרעוו

 טייקגיניזטבייל ןוא טײקטרעּפמולעגמוא ןַא רַאפ סָאװ, --
 יר ןעגיטרַאפוצבָא ,ןעמעלבָארּפ עטסרעווש יד ןעזייל ןעלעוו וצ

 "!ןעכער בבָא ןַא ךרוד ,ןעבַאגפיוא עטסדנעסַאפמוא
 ייז ךיז .טסלעטש וד ןעוו ,ןעבַאגפיוא ןעד וטסָאה רעבָא --

 ךיא ןוא ,ןעזָאלבָא טינ ייז וטסעוו ,ייז טסלעטש וה ןמז 2 ?טינ
 -נעד טספַאש ןוא .טסקנעד וד ןעוו ,ןעגעגַאד טשינרָאג יאדוא בָאה

 -םיוא יד טָאה רעכלעוו ,וד רעבָא .ןעקנַאדעג רעדנעזיוט גידנעק

 רעדעיוװ ןענָאק טינ ייז וטסלָאז סָאװ רַאפ ,טלעטשעג ךיז ןעבַאג

 ןוא ,ןעבַאנפיוא עניזָאד יד וצ ןעדנובענ ןייז וטזומ ? ןעפרַאװמוא

 ? ןעבַאגפיוא עטולָאסבַא ןרעוו ןעד ייז ןעזומ

 טעטכַארעפ ןיא גנורינער יד :לַאפ ןייא רָאנ ןעגנערכ וצ

 ןעגעקטנַא ןעלטימטלַאװעג ןעמונעגנָא טָאה יז סָאװרַאפ ,ןרָאוװעג

 טימ טצונעב ךיז עסערּפ-רעד ןעגעקטנַא טָאה יז סָאװרַאפ ,ןעקנַאדעג
 ףמַאק ןעשירַארעטיל ַא ןופ ןוא ,רוזנעצ רעד ןופ טכַאמ-ייצילַאּפ רעד

 ךיז טלָאװ סע יוװ טקנוּפ .ףמַאק ןעכילנעזרעּפ ַא טכַאמענ יז טָאה

 טקנוּפ ןוא !ןעקנַאדעג ןעגעוו יו טלעדנַאהעג רהעמ טשינ עקַאט
 -ףיז ,גיצוננעגייאנוא ןעטלַאה ךיז ןעמ זומ ןעקנַאדעג ןענעקטנַא יו

 ענעי ןָא טינ ןעד ןעפיירג ! גידנרעפּפָא-ךיז ןוא גידנענעקיילרעפ

 ןפוא םעד ףיוא טינ ןעד ייז ןעפור ןוא ,אפונ רערינער יד ןעקנַאדעג

 ַא ףיוא טינ עדנעקנעד יד ןעד ןעלעטש ןוא ? םזיִאנע םעד סױרַא

 יד ןערהערעפ ֹוצ ענעפירגעגנָא יד וצ ננורעדָאפ עזעינילער

 ןעפרַאד ייז זַא ,סיוא טמוק סע ?ןעעדיא ןופ ,ןעקנעד ןופ טכַאמ
 פייוו ,ןעבָארגעב ןיילַא ךיז גידנעמהעננַא-בעיל-רַאפ ןוא גיליוויירפ

 רעד ףיוא טפמעק ,אוורענימ יד ,ןעקנעד ןופ טכַאמ עכילטעג יד

 זופ טקַא ןַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סָאד .דנייפ ערעייז ןופ טייז

 יד געקעטש סיוועג ץנַאנ .ןברק רעזעינילער ַא ,טייקנעסעזעב

 רעד ןעגלָאֿפ ןוא ?ייטרוארָאפ ןעזעינילער ןיא .אפוג עדנערינער

 ןענייז ייז ;ןעבילג ַא רעדָא עעדיא ןַא ןופ טכַאמ רעדנעטייל

 ןוא ,ןעטסיָאנע עטנעקרעדנָא טינ טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעבָא
 רענעטלַאהעגקירוצ רעייז סיואטכערב דֹנייַפ יד ןעגעקטנַא דָארג
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 -לעזרעד ןיא ייז ןענייז ,ןעביולנ רעייז ןיא עטּפַאכרעפ :םזיִאנע

 ,רעננעג יד ןופ ןעביױלנ ם עד ןו פ טּפַאכרעפ טינ טייצ רעגיב

 ָאי ייז ןעמ ליוו .ןעטסיָאגע ייז ןענייז רענגענ יד ןענעקטנַא .ה .ד

 .סָאד ,רעטרהעקענמוא רעד ןייז רָאנ סע ןָאק ,ףרואוורָאפ ַא ןעכַאמ

 .ןעעדיא ענענייא ערעייז ןופ טּפַאכרעפ ןענייז ייז זַא ,טסייה

 -סיִאנע ןייק ןעטערטפיוא טינ רָאט ןעקנַאדעג ןענעקטנַא

 יד ןעביולג ױזַא .",ג .ד .א טלַאוװעג-ייצילַאּפ ןייק ,טלאוועג עשיט

 ןענייז ןעקנַאדעג ענייז ןוא ןעקנעד סָאד רעבָא .עגיביולג-ןעקנעד

 ייז ןענעקטנַא ךיוא ךיז רהעוו ךיא ןוא ,נילייה טינ רימ רַאט

 רעניטפנינרעפ-טינ ַא ןייז ןָאק סָאד .רענייב עניימ רַאפ

 -רעפ רעד וצ טעטכילפרעפ ןיב ךיא רעבָא ביוא ;ךיז ןערהעוו

 .עטסבעיל סָאד רהיא וצ ןרעפּפָא ,םהרבא יוװ ,ךיא זומ ןַאד ,טפנונ

 טונ ױזַא ,ךייר-לעמיה ַא זיא סָאװ ,ןעקנעד ןופ ךייר םעד ןיא

 טמיטשעב ץנַאג רענייא רעדעי ןיא ,ןעביולג ןופ ךייר סָאד יז

 ;טלַאװעג עזָאלנעקנַאדעג טכניורבעג רעכלעוו ,טכערעגמוא
 -טינ ףיוא ךיז טרהיפ רעכלעוו ,טכערענמוא זיא רעדעי יו טקנוּפ

 םנה סָאװ ,רענייא יו רעדָא ,עבעיל ןופ ךייר םעד ןיא ךילבעיל

 טלעדנַאה ,עבעיל ןופ ךייר ןיא ָאזלַא טבעל ןוא טסירק ַא זיא רע

 / וצ ,ןעכייר יד טָא ןיא זיא רע ;ךילטסירק-טינ ןענעווטסעדנופ

 רעבלעזרעד ןיא טמוק רעבָא ,טרעהענ רע זַא טניימ. דע עכלעוו

 ןַא רעדָא "רענידניז; א ןיא רע ,ןעצעזענ ערעייז ךָאנ טינ טייצ

 טָא ןופ טפַאשרעה יד ןעפרַאװבָארַא ךיז ןופ ןָאק דָ/ .,"טסיָאגע

 .רע כ ער ברעפ ַא יז ןענעקטנַא טרעוו רע ןעוו רָאנ ,ןעכייר יד

 יד ןופ ףמַאק רעד זַא ,סָאד טָא טַאטלוזער רעד ךיוא זיא ַאד

 רע .ה .ד ,טכערעג עקַאט זיא גנוריגער רעד ןענעקטנַא ערנעקנעד

 טרהיפעג טרעוו רע לעיפיוו ףיוא ,טייוו ױזַא ףיוא ,טכַאמ יד טָאה

 ןָאק ןוא טמוטשרעפ גנוריגער יד) ןעקנַאדעג ערהיא ןעגעקטנָא

 -ענמוא רע זיא ןענעגַאד ; (ןרעפטנעבָא טינ טרָאװ ַא שירַארעטיל

 -ןצסורַא חכב טינ זיא רע לעיפיוו ףיוא ,גיטכעמנהִא .ה ,ד ,טכער

 ַא ןעגעהטנַא ןעקנַאדעג ץוחַא שרעדנַא סעּפע דלעפ ן'פיוא ןערהיפ

 -נעד םעד טּפָאטשרעפ טכַאמ עשיטסיָאנע יר) טכַאמ רעכילנעזרעּפ

 ןעגירנערעפ טינ ןָאק ףמַאק רעשיטערָאעט רעד (?יומ סָאד ןעדנעק

 רעד רעטנוא טלַאפ קנַאדעג ןופ טכַאמ ענילייה יד ןוא ,געיז םעד

 רעד ,ףמַאק רעשיטסיאגע רעד רֶאָנ .םזיִאנע םעד ןופ טלַאװעג
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 .רָאלק סױרַא ץלַא טגנערב ,ןעטייז עדייב ףיוא ןעטסיָאנע ןופ ףמַאק

 ַא רַאפ אפונ ןעקנעד סָאד ןעכַאמ ,טקנוּפ רעטצעל רעד טָא

 ,ןעגיצנייא םעד ןופ ךַאז ַא רַאפ ,ןעליוו ןעטוג ןעשיטסיָאנע ןופ ךַאז

 -טייצ ןופ ךַאז רע'טושּפ ַא וצ ןעכילנענ זיא סָאװ ,סָאװטע רַאפ

 ןופ ןעמהענוצקעווַא ןוא ,יירעבָאהבעיל ַא סעּפע וצ רעדָא ביירטרעפ

 ; טכַאמ ערנעריישטנע עטצעל יד ןייז וצ , גנוטיידעב יד םהיא

 -כיילג יד טָא ,ןעקנעד ןופ גנוגילייהטנע ןוא גנוצעזרעטנורַא יד טָא

 טא ,"ךיא , ןעלופנעקנַאדעג ןוא ןעזָאנעקנַאדעג םעד ןופ גנולעטש

 יד ןָאק סָאד -- "םייהכיילג, עכילקריוו רעֶבָא עטרעּפמולעגמוא יד

 ןירעטסעירּפ יר רָאנ ןיילַא זיא יז לייוו ,ןעגנערבסיױרַא טינ קיטירק

 -- ץֹוחַא ןעקנעד םעד רעכירַא טשינרָאג טהעז ןוא ןעקנעד ןופ

 ,?ובמ םעד
 קיטירק עיירפ זַא ,וליפא .ש .ב .צ טעטפיוהעב קיטירק יד

 טייצ רעניבלעזרעד ןיא רעבָא ,טַאַאטש םעד רעכיא ןעגעיז געמ

 רתיא טרעוו סָאװ ,ףרואוורָאפ םעד ןענעקטנַא ךיז יז טרהעוו

 ןוא ןעליווהטומ , זיא יז זַא ,גנוריגער-טַאַאטש רעד ןופ טכַאמענ

 טינ ןעפרַאד "הזעה ןוא ןעליווהטומ , זַא ,ָאזלַא ,טניימ יז ; "הזעה

 : טרהעקרעפ דָארג רעבָא זיא רעגיטכיר .ָאי געמ יז רָאנ ,ןעגעיז
 .ןעליווהטומ ןעניד/הזעה ַא ןופ רָאנ ןרעוו טגעיזעב ןָאק טַאַאטש רעד

 זַא ,רָאלק ןייז ןיוש טציא סע ןָאק ,ןעגידנעוצבָא טימרעד ידכ

 -רעביא טינ ןיילַא ךיז גנודטעוו רעיינ ןייז ןיא טָאה רעקיטירק רעד

 . רערעלק, ,"תועט ַא טכיררעפ, טָאה רע רהעמ טשינ רָאנ ,ןעטיבעג

 קיטירק יד , זַא ,םעד ןענעוו טדער רע ןעוו ןוא ,"ןינע ןַא טכַאמעג

 רעסעכ רעדָא ,יז :לעיפוצ רע טנָאז ,"ןיילַא ךיז טריקיטירק
 טרעטיילעגסיוא ןוא תועט רהיא טריקיטירק רָאנ טָאה רע ,טגָאזעג
 -ורק טלָאװעג טָאה רע ביוא ."ןעכורּפשרעדיװ, ערהיא ןופ רהיא

 יִצ ,ןעקוקוצ טפרַאדעג ךיז טשרעוצ רע טָאה ,קיטירק יד ןעריקיט
 .הטרעוו ַא סעּפע ןעבָאה ןעגנוצעזסיוארָאפ ערהיא

 סָאװ ,גנוצעזסיוארָאפ רעד ןופ סױרַא הענ טייז ןיימ ןופ ךיא

 טנעגונעב גנוצעזסיוארָאפ ןיימ רעבָא ;סיוארָאפ ךימס ץעז ךיא

 ךיז טלעגנַאר סָאוװ ,שנעמ רעד , יו ,ןעמַאקלָאפ ןרעוו וצ טינ ךיז

 וִצ ,וצרעד ןזיולב רימ טנעיד יז רָאנ ,"טיײהנעמָאקלָאפ ןייז רַאפ

 ךיא רָאנ טשינרָאג רהעמ והט ךיא .ןרהעצרעפ ןוא רהיא ןעסינעג

 גידנרהעצרעפ רָאנ ריטסיזקע ןוא ,גנוצעזסיוארָאפ ןיימ רהעצרעט
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 -רָאפ ןייק רָאג רעבירעד זיא גנוצעזסיוארָאפ עניזָאד יד רעבָא .יז

 סייוו ,רעניצנייא רעד ןיב ךיא דלַאכיװ םירָאװ ; טינ גנוצעזסיוא

 ןוא ןעדנעצעזסיוארָאפ ַא ןופ טייקגיאייווצ רעד ןופ טשינרָאג ךיא

 -לָאפ ַא ןוא םענעמָאקלָאפנוא ןַא ןופ) "ךיא , ןעטצעזעגסיוארָאפ ַא

 רהעצרעפ ךיא סָאװ ,סָאד רָאנ ,(ןעשנעמ רעדָא "ךיא , םענעמָאק

 לייוו ,סיוארָאפ טינ ךימ ץעז ךיא .ןיב ךיא זַא ,רָאנ טסייה ,ךימ

 -נעגיוא ןעדעי ןיא טשרע ךיז ףַאש רעדָא ךימ ךיא ץעז טּפיוהרעגיא

 -רָאפ טינ ןיב ךיא סָאװ ,"ךיא , ןַא ךיא ןיב םעדכרוד רָאנ ןוא ,קילב

 טנעמָאמ םעד ןיא רָאנ םוארעדעיוו ןוא ,טצעזענ רָאנ ,טצעזעגסיוא

 סָאד ןוא רעפַאשעב רעד ןיב ךיא ,ה ,ד ,ךימ ץעז ךיא ןעוו ,טצעזעג

 ,םענייאניא סינעפעשעב

 ַא ןיא ןהענוצ ןעזומ ןעננוצעזסיוארָאפ ענירעהַאזיב יד ביוא
 ןרעו טזיילעגפיוא טינ ייז ןעזוס 4,גנוזיילפיוא רענידנעטשלָאפ

 ,קנַאדעג ַא ןיא .ה .ד ,גנוצעזסיוארָאפ רערעכעה ַא ןיא רעדעיוו
 ענעי םיִרָאו .קיטירק רעד ןיא ,אפוג ןעקנעד םעד ןיא רעדָא
 ךָאנ יז טרעהעג טינ זַא ,ןעמוק ץינוצ ר'י מס ךָאד ןומ גנוזיילפיוא
 וצ ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנוזיילפיוא ענילהעצנוא יד ןופ הייר רעד ןיא

 ןופ ,טָאג ןופ ,ןעשנעמ םעד ןופ .ש .ב .צ) ערעדנַא ןופ ןעטסנוג

 ןעטײהרהַאו עטלַא (.וװ .זַא .א לַארָאמ רענייר רעד ןופ ,טַאַאטש
 -גנַאל טפַאשעגבָא ןעבָאה ןוא ןעטייהרהאוונוא רַאפ טרעלקרעד

 .ןעגנוצעזסיוארָאפ עטעװעדָאהעג



 פנולייטבָא עטייווצ

 ךיא



 -טָאג, רעד טהעטש טייצ רעיינ רעד ןופ גנַאגניירַא םעד ייב
 -טָאג םעד ןיא טָאנ רעד רָאנ גנַאגסױרַא רהיא ייב טעװ ."שנעמ
 -רַאטש ךילקריוו שנעמ-טָאג רעד ןָאק ןוא ? ןעדניוושרעפ ןעשנעמ
 רעד טָא ןעגעװ ?טברַאטש םהיא ןיא טָאג רעד רָאנ ןעוו ,ןעב
 זיא ןעמ זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןוא ,טקנערעג טינ ןעמ טָאה עגַארפ

 -םיוא רעד ןופ קרעוו סָאד טָאה ןעמ ןעוו ,טימרעד גיטרַאּפ ןיוש |

 טייצ רעזנוא ןיא טכַארבעג ,טָאג ןופ גנודניוורעביא יד ,גנורעלק
 טָאה שנעמ רעד זַא ,טקרעמעג טינ טָאה ןעמ .דנע ןעכיירגעיז א וצ
 ןופ טָאג רעניצנייא-ןייא , רעד ןרעוו וצ --- ידכ ,טָאג םעד טיוטעג
 'נוא ןופ ןעסיורד ןופ טלעווענעי יד ."ןעביוא
 -םיוא יד ןופ גנומהענרעטנוא עסיורג יד ןוא ,טמיורעגבָא עקַאט זיא
 ןיא טלעווענעי יד רעבָא ;טרהיפעגכרוד זיא רערעלק
 ַא וצ סױרַא זנוא טפור ןוא ,?עמיה רעיינ ַא ןרָאװעג זא ז נו א
 ,ץַאלּפ ןעכַאמ טוומעג טָאה טָאג רעד : ןעמרוטש-לעמיה םעיינ
 רהיא טנָאק יו ,"ןעשנעמ , םעד --- רַאפ רָאנ ,זנוא רַאפ טינ רעבָא
 ןיא סע רעדייא ,ןעברָאטשעג ןיא שנעמ-טָאג רעד זַא ,ןעביולג
 ? שנעמ רעד ךיוא טָאנ םעד רעסיוא םהיא ןיא ןעברָאטשעג
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1 

 םייהנעגייא יד

 ןיילַא טינ ,ךַא -- "? טייהיירפ ךָאנ טסייג רעד טינ טצכעל,

 ןעו !םעד ךָאנ העש עדעי ךיוא טצכעל רעּפרעק ןיימ ,טסייג ןיימ

 ,ץַאלַאּפ ןופ ךיק רעגידעקעמש רעד ןעבעל גידנעהעטש ,זָאנ ןיימ
 ןרעוו סָאװ ,ןעטכירעג עקַאמשענ יד ןופ ןעמוג ןיימפ טלהעצרעד

 ןעכילקערש ַא ,טיורב םענעקורט םייב ,רע טלהיפ ,טיירנענוצ טרָאד

 םענעכָארבוצ םעד ןעלהעצרעד ןעניוא עניימ ןעו ;ןעטכַאמש
 -ױזַא ךיז טנעיל סע ןעכלעוו ףיוא ,ךוּפ ןעכייוו םעד ןעגעוו ןעקור

 טּפַאכ ,קַאזיורטש ןעטרַאה םעד ףיוא רעדייא ,רעמעווקעב לעיפ

 יד ןעגעוו ריִמָאל רעבָא -- ןעו ; סעכ רענעפיברעפ ַא ןָא םהיא

 ְךֶאְנ ןעקנעב ַא וטספור סָאד ןוא-- .ןעדער טינ רהעמ ןעצרעמש

 -טיורב ןייד ןופ ? ןרעוו יירפ ןעד וטסליוו סָאװ ןופ ? טייהיירפ

 ! קעװַא סע ףרַאװ ןוא םהענ ? רעגעלעג-יורטש םעד ןוא עקנירָאקס
 טסליו וד ;ןעפלָאהענ טינ םינּפה וטסרעוו רעבָא ןופרעד --

 עכייוו ןוא םילכאמ ערעייהט ןעסינעג וצ טייהיירפ יד ןעבָאה רעסעכ

 יז ןעלָאז --- ,טייהיירפ יד טָא ןעבעג ריד ןעשנעמ ןעלָאז .ןעטעכ

 -נעשנעמ רעייז ןופ םעד ףיוא טינ טסּפָאה וד ? ןעביולרע ריד סע
 ליומ ןוֿפ :וד-- יװ ןעקנעד עלַא ייז זַא ,טסייוו וד לייוו ,עבעיל

 םעד וצ ןעמוק וטסליװ ױזַא יו זיא !רעטנעהענ זיא םיזוב ןיא

 ,שרעדנַא טינ ךָאד סיוועג ? ןעטעב ןוא םילכאמ ענעי ןופ סונעג
 ! םוטנענייא ןייד רַאפ ייז טסכַאמ וד ןעדייס

 טייהייר 9 יד טינ וטסליוו ,טוג ךיז טסכַארטעב וד ןעוו
 טייהיירפ .רעד טימ םירָאװ ,ןעכַאז ענהעש עלַא יד טָא ןעבָאה וצ

 ךילקריוו ייז טסליו וד ;טינ ץְלַא ְךָאנ ייז וטסָאה וצרעד

 ןייד סלַא יז ןעציזעב ןוא סניי ד ןעפורנָא ייז טסליוו ,ןעבָאה

 טננערב יז ביוא ,טייהיירפ ַא עקַאט ריד גיוט סָאװ .ם ו ט נ ע ג י י א

 ךָאד וטסָאה ,יירפ ץלַא ןופ טסרעוו וד ןעוו ןוא ?ןייא טשינרָאז

 ןייק טינ טָאה ,טסוּפ ןיא טייהיירפ יד םירָאװ ; טשינדַאנ טשרע
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 רַאֿפ ,רהיא טימ ןעצונעב וצ ךיז יו טינ סייוו סע רעוו .טלאהניא

 ;שינביולרע עכילציננוא יד טָא ,טינ הטרעוו ןייק יז טָאה םעד
 .טייהנעגייא ןיימ ןופ בֶא טגנעה סָאד ,יז ץונעב ךיא ױזַא יו רעבָא

 "וצנייא טינ טשינרָאג טייהיירפ רעד ןענעקטנַא בָאה ךיא

 טזומ וד ; טייהיירפ רעדייא רהעמ ריד שניוו ךיא רעבָא ,ןעדנעוו
 טזומ וד ,טינ טסליוװ וד סָאװ ,סָאד ופ ןרעוו זיול רָאנ טינ

 ַא ןייז רָאנ טינ טזומ וד ;טסליוװ וד סָאװ ןעב ָאה ךיוא
 -נענייא ןַא! "רענגייא, ןַא ןייז ךיוא טזומ וד רָאנ ,"רעיירפ,
 .!רעמיט

 -קָאשבִא טינ ךיז ןופ ןעמ ןָאק סָאװ ,הָא ? סָאװ ןופ --- יירפ

 ,טפַאשרעהרעביוא רעד ןופ ,טפַאשנענייאבייל ןופ ךָאי םעד ! ןעל
 ןופ טפַאשרעה יד ,ןעטסריפ ןופ ןוא עיטַארקָאטסירַא רעד ןופ

 -עגייא ןופ טפַאשרעה יד וליפא ,ָאי ; ןעטפַאשנעדייל ןוא ןרהעגעב

 -ָאקלָאפ יד םירָאװ ,ןעליוו ןעט'נשקע'רעפ םעד ןופ ,ןעליוו םענ

 -יירפ יו טשינרָאג רהעמ ךָאד זיא ננונעקיילרעפטסבלעז עטסנעמ
 םעד ןופ ,גנומיטשעב-טסבלעז רעד ןופ טייהיירפ יד .ה .ד --- טייה
 ךָאנ יוװ ,טייהיירפ ךָאנ ךיז ןעסייר סָאד ןוא ; טסבלעז םענעגייא

 זנוא טָאה ,זיירּפ ןעדעי הטרעוו זיא סָאװ ,סעטולָאפבַא ןַא סעּפע

 -טסבלעז יד ןעפַאשעב טָאה סע :טייהנעגייא רעד ןופ טביורעב

 ץִלַא ,רעוו ךיא רעיירפ סָאװ ,טייצ רעבלעזרעד ןיא  ,גנונעקיילרעפ

 -נוא רהעמ .ץלַא ,ןעניוא עניימ רַאפ ןָא ךיז טביילק גנַאװצ רהעמ

 שינרעדליוו רעד ןופ ןהוז רעיירפנוא רעד .ךיז ךיא ?היפ ניטכעמ

 ןייאךעמיוצ סָאװ ,ןעגנוקנערשעב עלַא יד טשינרָאג ךָאנ טלהיפ

 םעד רַאֿפ רעיירפ ךיז טלַאה רע :ןעשנעמ ןעטעדליבעג םעד

 סיוא רימ ףמעק ךיא סָאװ ךרע ןעבלעזמעד ןיא .ןעטעדליבעג

 בָאה : ןעבַאנפיוא עיינ ןוא ןעצינערג עיינ רימ ךיא ףַאש ,טייהיירפ

 לייוו ,ךאווש רעדעיוו ךימ ךיא להיפ ,ןהַאבנעזייא םעד ןעדנופרע ךיא
 בָאה ןוא ; טפול יד ןעלנעזכרוד ,ןעלניופ יד יו ,טינ ךָאנ ןָאק ךיא

 ,טסיינ ןיימפ טרעטַאמעג טָאה סָאװ ,םעלבָארּפ ןייא טזיילעג ךיא

 -לעזטער רעייז סָאװ ,להָאצ ַא ןהֶא ערעדנַא ןיוש ךימ ןעטרַאוװרעד

 ןעיירפ ןיימ טרעטסניפרעפ ,טירשטרָאפ ןיימ טרעטש טייקגיטּפַאה

 ןיימ ןופ ןעננוקנערשעב יד ןעלחיפ ךילצרעמש רימ טנכַאמ ןוא קילב

 רעד ןופ ןערָאװעג יירפ טייז רהיא זַא רעטציאה .טייהיירפ
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 *,"טייקגיטכערעג רעד ןופ טכ ענק  ןרָאװעג רהיא טייז ,דניז

 טינ ייז ןרעוו -- טייחיירפ רעטיירב רעייז טימ רענַאקילבוּפער יד

 ןיא סע ןעבָאה רעצרעהנעטסירק ע'תמא יד יו ? ץעזעג ןופ טכענק

 טכַאמשעג סָאד ןעבָאה ייז יוװ ,"ןרעוו וצ יירפ , טרַאגעג ןעטיוצ עלַא

 רעד ףיוא ןעבעל םעד ןופ רעדנעב יד, ןופ ןרעוו וצ טזיילעגסיוא

 טייהיירפ ןופ דנַאל םעד ףיוא טקוקעגסיוא ןעבָאה ייֵז !"טלעוו

 סנעמעלַא רעזנוא זיא יז ,עיירפ יד ןיא יז ,אליעלד םילשורי,)

 .(26 ,4 .לַאג ,"רעטומ
 .ייז זיק רעדָא גידעל רָאנ טסייה --- סעּפע ןופ ןייז יירפ

 זיא רע :טגָאז ןעמ יװ ךיילג זיא "גָאטהעװּפָאק ןופ יירפ זיא רע,

 ךיילג ןיא "?ייטרוארָאפ םעד טָא ןופ יירפ זיא רע, .םעד ןופ זיול

 זיא רע רעדָא ,טַאהעג טינ לָאמנייק סע טָאה רע : טגנָאז ןעמ יװ

 "יירפ יד רימ ןעגידנערעפ "זיול, םעד ןיא ,ןרָאװעג זיול ןופרעד
 ,זױלטַאנ ,זיולדניז : טרידנעמָאקער םוטנעטסירק סָאד סָאװ ,טייה

 וו ,זַא .א זיולנעטיז

 עבעיל ,רהיא , .םוטנעטסירק ןופ ערהעל יד זיא טייהיירפ
 ,טוהט ױזַא ןוא טדער ױזַא, ** ,"טייהיירפ וצ ןעפורעג טייז ,רעדירב
 5 "טייהיירפ ןופ ץעזעג ן'כרוד ןרעוו טּפשמ'עג ןעפרַאד סָאװ יד יו

 ךיז טיג יז לייוו ,טייהיירפ יד ןעבענפיוא רשפא רימ ןעזומ

 טינ ףרַאד ךָאז ןייק ,ןיינ ?לַאעדיא ןעכילטסירק ַא רַאפ סױרַא

 רעזנוא ןרעוו זומ יז רעבָא ;טינ ךיוא טייהיירפ יד ,ןהעג ןרָאלרעפ

 .טייהיירפ ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרעוו טינ יז ןָאק סָאה ןוא ,סנעגייא

 -נעגייא ןוא טייהיירפ ןעשיווצ דיישרעטנוא ןַא רַאפ סָאוװ
 ץלַא ןופ ,ןרעװ זיול ןעמ ןָאק ןעכַאז ךס ַא רָאנ ןופ !טייה
 ןעוו וליפא ,יירפ ןייז ןעמ ןָאק ךילרעניא .זיול טינ ךָאד ןעמ טרעוו

 רעדעיוו םגנה ,יירעפַאלקש ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ךיז טניפעג ןעמ

 'תיבהילעב םעד ןופ רעבָא ;סעלַא ןופ טינ ,סעלעיפ ןופ רָאנ
 סלַא ןעמ טרעוו .וי .זַא .א זירּפַאק ןעשירעשרעה ןייז ןופ ,שטייב

 ןופ ףייר םעד ןיא רָאנ טבעל טייהירפ, .ייר 8 טינ ףַאלקש

 ןעזעװ סעצנַאג ןיימ זיא סָאד ,טייהנענייא ןעגעגנאד ! "תומולח

 .18 ,0 ,רעמיור *

 .16 ,2 ,ירטעפ .נ **

 .10 ,2 ,סמוושורד *"*
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 ,סָאד ןופ ךיא ןיב יירפ .ןיילַא ךיא ןיב סָאד ,ץנעטסיזקע ןוא
 ,סָאד ןופ ךיא ןיב רעמיטנענייא ןַא ,זיו? ןיב ךיא סָאװ ןופ
 -ַא ר טנ ָא ק ךיא סָאװ רעדָא .,ט כ ַא מ ןיימ ןיא בָאה ךיא סָאװ
 ןוא טייצ רעדעי וצ ךיא יב ר ענענייא ןיימ היל
 ןוא ןעבָאה וצ ךיפ העטשרעפ ךיא ןעוו ,ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא
 טינ ךיא ןָאק ןייז יירפ סָאד .ערעדנַא ףיוא קעװַא טינ ךימ ףרַאוװ
 : ןעפַאש טינ ,ןעכַאמ טינ סע ןָאק ךיא לייוו ,ן ע לע ו ו גיטפַאהרַאוו

 םירָאװ ,ןעטכַארט --- םעד ןעגעוו ןוא ןעשניוו רָאנ סָאד ןָאק ךיא

 טייקבילקריוו רעד ןופ ןעטייק יד .חור ַא ,לַאעדיא ןַא טביילב סע
 ;שיילפ ןיימ ןיא ןעמַארש עטספרַאש יד קילבנעניוא ןעדעי ןעדיינש
 סלַא רעטפיוקרעפ ַא .ךיא בילב רענעגייא ןיימ רעבָא

 ; הבוט ןיימ ןוא ךיז ןעגעוו רָאנ ךיא קנעד ,תיבה-לעב ַא וצ טכענק
 ;ייר פ טינ ייז ןופ ןיב ךיא :עקַאט ךימ ןעפערט ּפעלק ענייז
 ןעגעוו הבוט ןיימ ןופ רָאנ ייז דיילרעפ ךיא רעבָא
 ,רלודעג ןיימ ןופ ןחעזסיוא םעד ךרוד ןערַאנוצבָא םהיא ידכ רשפא
 .טייקגינעּפשרעדיװ ךרוד סרעגרע ךָאנ ןעפורוצסיורַא טינ ידכ רעדָא
 יד רַאפ גידנעטש ןעצוננעגייא ןיימ ןוא ךיז טלַאה ךיא רעבָא יו ױזַא
 -נעגעלעג עטסעב ,עטשרע יד סענירּפושט יד רַאפ ךיא ּפַאכ ,ןעגיוא
 רעוו ךיא סָאװו .ביוטש ןיא רעטלַאהנעּפַאלקש םעד ןעטערטוצ וצ טייה
 רעד רָאנ זיא סָאד ,שטייב ןייז ןוא םהיא ןופ ייר פ טסלָאמַאד
 רשפא ָאד ןָאק ןעמ .םויִאנע ןענידרעהירפ ןיימ ןופ אצוי ?עוּפ
 יירפ ךיוא יירעפַאלקש ןופ דנַאטשוצ םעד ןיא ןיב ךיא זַא ,ןעגָאז
 ךיז ןיא, רעבָא ."ךילרעניא , רעדָא "ךיז ןיא , וניהד ,ןעזעוועג
 -רעסיוא , טינ ןיא "ךילרעניא , ןוא "יירפ ךילקריוו , טינ זיא "יירפ
 ךיא ןיב ,רענענייא ןיימ רענעגייא ןַא ,טרהעקרעפ .ףךיל
 -רעה רעד רעטנוא .ךילרעסיוא ןוא ךילרעניא ,ןעצנַאגניא רָאג ןעוועג
 יד ןופ "יירפ, טינ בייל ןיימ זיא תיבה-לעב ןעמַאזיורג ַא ןופ טפַאש
 עכלעוו ,רענייב ע נ י י מ רעבָא ןענייז סָאד ;} ץימש ןוא םירוסי

 רעטנוא ןעקוצ ןרעביפ ע נ י י מ ,שינרעטַאמ רעד רעטנוא ןעצכערק
 סָאװ .טצכערק בייל } י י מ ?ייוו ,ץכערק ך י א ןוא ,געלש יד
 ,ךיז ייב ךָאנ ןיב ףי א זַא ,טזייוועב ףיוא-רעטיצ ןוא ץפיז ךיא

 "יירפ , טינ זיא סו פ ןיימ .רענעגייא ןיימ ךָאנ ןיב ךיא זַא

 ןָאק ןוא סופ ןיימ רעבָא זיא סע ,ןעקעטש 'תיבה-לעב םעד ןופ
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 םער ןעסיירסיוא רימ געמ רָע .רימ ןופ ןרעוו ןעסירעגבָא טינ

 טשינרָאג !סופ ןיימ ךָאנ טָאה רע ביוא וצ ּרעבָא ךיז קוק --- סופ

 זיא רעכלעוו ,סופ ןיימ ןופ רגּפ --- םעד ץוחַא דנַאה ןיא רע טלַאה

 : דנוח ַא ץלַא ךָאנ זיא דנוה רעטיוט ַא יװ ,סופ ןיימ גינעוו ױזַא

 טָאה דנוה רעטיוט רעטנַאנעגָאז ַא ,ץרַאה דנעּפַאלק ַא טָאה דנוה ַא

 .טינ דנוה ןייק רהעמ רעבירעד זיא ןוא ,ץרַאה דנעּפַאלק ןייק טינ

 ,יירפ ךילרעניא ןייז ךָאד ןָאק ףַאלקש ַא זַא ,טניימ ןעמ ביוא

 סָאװ ,טײהרַאוװ עטס'טושּפ יד רָאנ שיטקַאפ טימרעד ןעמ טגָאז

 זַא ,ןעטּפיױהעב עקַאט ןָאק רע םירָאוװ .טינ טיירטשעב רענייק

 ןעו ?טייהיירפ ןהֶא ירמנ5 ןזיא שנעמ ןיא סע רעכלעוו א

 ןייז טינ רעבירעד ןעד ךיא ןָאק ""רענעיד-ןעניוא ןַא ןיב ךיא

 ,סואעצ ןיא ןעביולג םעד ןופ ,ש .ב .צ ,ןעכַאז עסַאמ ַא ןופ יירפ

 ,םורָאװ = ? .ג .ד .א ןעמָאנ ןעסיורג ַא ןעבָאה וצ רהענעב םעד ןופ

 ךילרעניא ןייז ןענַאק טינ ךיוא ףַאלקש רענעסימשעג ַא לָאז ,ָאזלַא

 4 .וװ .זַא .א דנייפ םוצ האנש ןופ ,ןעלהיפעג עכילטסירקנוא ןופ יירפ

 ; עכילטסירקנוא סָאד ןופ זיול זיא ,"יירפ ךילטסירק, ןַאד זיא רֶע

 רעד ןופ .ש .ב .צ ,יירפ ץלַא ןופ ,יירפ טולָאסבַא רעבָא רע זיא

 ? .וו .זַא .א ,ץרעמש ןעכילרעּפרעק ןופ רעדָא ,תעגושמ רעכילטסירק

 ןעמָאנ םעד ןעגעקטנַא טגָאזעג רהעמ ץלַא סָאד טנייש ?ייוורעד

 עגיטליגכיילג ַא ןעמָאנ ַא רעבָא זיא .ךַאז רעד ןעגעקטנַא רעדייא

 ןעשנעמ יד ,תלוביש ַא ,טרָאװ ַא גידנעטש טינ טָאה ןוא ?ךַאז

 טייהיירפ רעד ןעשיווצ ? טכַאמענ ןערַאנ םוצ -- ןוא טרעטסייגעב

 ַא רעדייא דנורנבא רערעפעיט ַא רעבָא טגעיל טייהנעגייא רעד ןוא

 .רעטרעוו ןיא קוליח רע'טושּפ

 ךייר רהיא ןרָאג עלַא ,טייהיירפ טגנַאלרעפ טלעוו עצנַאג יד

 -נעהילב ַא ןופ םיורט רענהעש רעדנרעביוצעב ,ָא .ןעמוקנָא לָאז

 !"ןימ ןעכילשנעמ ןעיירפ , ַא ןופ ,"טייהיירפ ןופ ךיירגינעק , ןעד

 ןעלָאז ןעשנעמ יד ?טמיורטעג טינ םיורט םעד טָא טָאה רעוו

 !יירפ גנַאװצ ןעדעי ןופ ,יירפ ץננַאג ,ןרעוו יירפ

 ןעלָאז ?ןרעדעי ןופ ךילקריוו ? גנַאװצ ןעדעי ןופ ,ױזַא ---|
 ?גנַאװצ ןייק ןָאהטנָא טינ רהעמ לָאמנייק ךױא ןיילַא ךיז יז

 "! גנַאװצ ןייק טינרָאנ ךָאד זיא סָאד ,ָאי סָאד ,ןיינ ,ּךַא, ---

 בוא -- .טכיופווא 'תיבהילעב םעד רעטנוא טהעטש סָאװ *
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 ןעזעינילער םעד ןופ ןרעוו יירפ ךָאד ייז ןעלָאז זיא ,ונ --
 -ןוא רעד ןופ ,לַארָאמ רעד ןופ ןעטכילפ עגנערטש יד ןופ ,ןעביולג

 --- ןופ ,ץעזעג ןופ טייקכילמרַאברעד

 | "! שינדנעטשרעפסימ ךילקערש ַא רַאפ סָאװ, --

 ןופ ןוא ןרעוו יירפ ןעד ייז ןעלָאז ס ָאוו ןופ ,טוג ,ונ --

 ? טינ סָאװ

 ,עטכַאװרעד ;ןרָאװעג ןענורוצ זיא םיורט רעכילבעיל רעד
 םעד ןָא-טקוק ןעמ ןוא ןעגיוא ענעפַאלשרעפ-בלַאה יד ןעמ טבייר

 ?"ןרעוו יירפ ןעשנעמ יד ןעלָאז סָאװ ןופ , ,ןשקמ-לעב ןעשיצזָארּפ
 ,ונ רוטּפ .רענייא ןָא ךיז טפור ,טייקגיביולג רעדנילב רעד ןופ ---
 ;טייקניבױלג עדנילב ןענייז סנעביולג עלַא ,רערעדנַאנַא טיירש
 סעטָאנ םוא ,ןיינ ,ןיינ .סנעביולנ עֶלַא ןופ ןרעוו יירפ ןעזומ ייז

 טיג טפרַאװ -- רעדעיוו רעטשרע רעד ךיז טיירשוצ -- ןעליוו

 -ילַאטורב רעד ןופ טכַאמ יד םירָאװ ,ןעביולג ןעדעי ךיז ןופ קעװַא

 ,רעטירד ַא ןרעה ךיז טזָאל ,ןעזומ רימ .ןעסיײרניירַא ךיז טעוו טעט

 עדנערידנַאמָאק עלַא ןופ --- ןרעוו יירפ ןוא קילבוּפער ַא ןעבָאה
 רָאנ ן'רימ ; רעטרעיפ ַא טגָאז ,ןעפלעה טינ רָאנ טעוװ סָאד .ןעררַאה

 רימָאל ;"טעטירָאיַאמ עדנעשרעה , ַא ,ררַאה םעיינ ַא ןַאד ןעגירק

 ,הָא --- .טייהכיילגנוא רעכילקערש רעד ןופ ןעיירפעב רעסעכ ךיז

 ןעשיאעבעלּפ ןייד רעדעיװ ןיוש רעה ךיא ,טייהכיילנ עכילקילגנוא

 ןופ טמיורטעג ךָאנ רעטציא טשרָאקַא ךיא בָאה ןהעש יו !?וק

 ןוא טייהכערפ -- ַא רַאפ סָאװ ןוא ,טייהי יר פ ןופ ןדעדזנ ַא
 !יירשענ ןעדליוו רהיא ףיוא טציא טבעה טייקנעטלַאהעגנייא-טינ

 םעד ןעּפַאכ וצ ףיוא-טגנירּפש ןוא ,רעטשרע רעד ךיז טגָאלק ױזַא
 רימ ןרעה דלַאב ."סָאמ ןהִא טייהיירפ , רעד ןעגעקטנַא דרעוװש

 עטנינייאעג-טינ יד ןופ ײרעּפַאלק-ןעדרעוװש יד ץוחַא טשינרָאג רהעמ
 | ,רעמיורט-סטייהיירפ

 םעד ןיא טקירדעגנסיוא לָאמעלַא ךיז טָאה גנַארד-טייהיירפ רעד
 וצ .ש .ב .צ ,טייהירפ רעט מיטש עב ןייא וצ גנַאלרעפ
 טלָאװעג טָאה שנעמ רעניביױלנ רעד .ה .ד ; טייהיירפ-סנעביולג

 ?ןעביולג ןופ רשפא ? סָאװ ןופ ;ניגנעהבָאנוא ןוא יירפ ןרעוו

 רעטציא יױזַא .ןערָאטיזיװקניא:סנעבױלג יד ןופ רָאנ !ןיינ

 ןרעוו ל?יוו רעגריב רעד .טייהיירפ "עכילרענריב רעדָא עשיטילָאּפ ,

 ,עטמַאעב ןופ טפַאשרעה רעד ןופ רָאנ ,םוטרעגריב ןופ טינ ,יירפ
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 ךינרעטעמ טסריפ .ג .ד .א ןענינעק יד ןופ ןעליווטומ םעד ןופ

 -עגוצ זיא סָאװ ,געװ ַא ןענופעג , טָאה רע זַא ,טגָאזעג לָאמַא טָאה

 רע ט כ ע ןופ ךרד ן'פיוא ןערהיפ וצ גיבייא ןוא רעמיא ףיוא טסַאּפ

 ןופ ןעפַאלטנע דָארג זיא סנַאװערּפ ןָאפ ףארג רעד ."טייהיירפ

 סָאד ןערהיפנייא ןעמונעג ךיז טָאה דנַאל סָאד תעב ,ךיירקנַארפ

 -נעגנַאפעג ןיימ, :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,"טייחיירפ רעד ךייר,

 ןייא רָאנ טַאהעג בָאה ךיא ,ךילגערטרענוא ןרָאװעג רימ זיא טפַאש

 בָאה ךא ;ןטייהיירפ -- ֹוצ גנַאלרעפ םעד : טפַאשנעדייל

 ,"טבַארטעג רהיא ןעגעוו רָאנ

 -נעטש טסילש טייהיירפ רע טמי טש ע ב  ַא וצ גנַארד רעד

 זןיא סע וו ,ט פַאש ר ע ה רעיינ ַא ףיוא טכיזבַא יד ןייא גיד

 עכלעוו ,עיצולָאװער |רעשיזיוצנַארפ} רעד טימ לַאפ רעד ןעוועג
 -נעביוהרעד םעד רעגידייטרעפ ערהיא ןעבענ טנָאקעג , וליפא טָאה

 ,רעבָא ן'תמא רעד ןיא ,"טייהיירפ רַאפ ןעפמעק ייז זַא ,?היפעג ןעד

 ,טייהיירפ רעטמיטשעב ַא רַאפ רָאנ טײברַאעג טָאה ןעמ יװ ױזַא

 ןופ טפַאשרעה, יד ,טפ ַאש רעה עיינ ַא טזָאלעגסיױא ךיז טָאה

 ."ץעזעג
 זיא .טייהיירפ יד טליוו רחיא ; עלַא רהיא טליוו טייהיירַפ

 יד ?רעגינעוו רעדָא רהעמ ַא ןענעוו ךיז רהיא טנניד סָאװרַאפ

 טייהיירפ קיטש ןייא ;ןייז טייהיירפ עצנַאג יד רָאנ ןָאק טייהיירפ

 ,טינ טביולג ןוא טלעפייווצרעפ טייז רהיא .טייהיירפ י ד טינ זיא

 ;ץלַא ןופ טייהיירפ יד ,טייהיירפ עצנַאג יד ןעניוועג ןָאק ןעמ זַא
 --- 3 ןעלעוו וצ סָאד וליטא תענושמ ַא רַאפ רָאנ סע טלַאה רהיא ,ָאי

 רעייא טעדנעוורעפ ןוא ןעטָאש ַא ןעגָאױצכָאנ ףיוא טרעה זיא ,ונ

 | ָא ק -- סָאװ ,סָאד ףיוא רעדייא ,סערעסעב סָאװטע ףיוא הימ

 ןרעוו טכיירנרועד טיג

 יד רעדייא ךַאז ערעסעכ ןייק ָאטינ רעבָא זיא סע ,ָאי, --

 "! טייהיירפ
 ,טייהיירפ יד ט ָאה רהיא ןעוו ,ןעד רהיא טָאה סָאװ ---

 ערעייא ןענעוו םירָאוװ --- טייהיירפ ענ ע מ ָאק ? ַא פ יד ןיימ ךיא

 טינ ָאד ךיא לי ,לָאמַא ףיוא לעקיטש ַא ,טייהיירפ ףךעלקערב

 טרינעשז סע סָאװ ,ץלַא ןופ ,ץלַא ןופ זיול ןַאד טייז רהיא ?---ןעדער

 טינ ךייא לָאז סָאװ ,ךַאז ַא ָאטינ טעמכ ךָאד זיא סע ןוא ,ךייא

 ,טכַאמעג םעווקעבנוא רעדָא טרינעשז ןעבעל ןיא לָאמ ןייא ןעבָאה
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 יאדוַא ? ןרעוו זיול טלָאװעג סע רהיא טלָאװ ןענעוו סעמעוו ןופ ןוא
 ךייא יא סע ?ייוװ רַאפפעד ,ענעווטרעייא ןופ ךָאד
 רָאנ ,םעווקעבנוא ןעוועג טינ סעּפע רעבָא ךייא טלָאװ ! געוו ןיא

 ךָאד רעבָא רעדלימ וליפא רעד .ש .ב .צ ,םהענעגנַא ץנַאנ אברדא
 ןופ קילב ר עש ייר עטיב עג ףילהעטשרעדיוונוא
 ןיול ןופרעד טלָאװעג טינ רהיא טלָאװ ןַאד -- רעטבעילעג רעייא

 -טר עייא ןופ לָאמַא רעדעיו ?טינ םורָאװ .ןרעוו יירפ ןוא
 רעטכיר ַא ןוא סָאמ ַא רַאפ רהיא טמהענ ףךיז ,ָאלַא !ןעגעוו
 -נוא יד ןעוו ,ןהעג טייהיירפ יד ןרענ טזָאל רהיא .ץְלַא רעביא
 -עגנַא ףייא זיא "ט סנעיד-סעבעיל רעסיז , רעד ,טייהיירפ

 -נענעלעג רעד ייב טייהיירפ רעייא ךייא טמהענ רהיא ןוא ;םהענ
 -- ןעלעפענ ֹוצ רעסעב ךיי א ןָא טביוה יז ןעוו ,רעדעיוו טייה

 טינ טמוק ָאד ןעכלעוו ןעגעוו ,טקנוּפ ַא -- ,ךיז טהעטשרעפ ,יאנתב

 ווָא לעיּפער ַאזַא רַאפ טינ ארומ ןייק טָאה רהיא ביוא --- דער וצ

 ןַא) ערעדנַא תמחמ (גנוגינייארעפ יד ןעכַאמ לטבמ) "ןָאינוי יהד

 .ןעדנורג (עזעיגילער ךרע

 וצ ךילקריוו הטומ םעד ןעסַאפ טינ רהיא טליוװ סָאװרַאפ זיא

 יד ןוא טקנוּפלעטימ םעד רַאפ ןעצנַאנניא רָאו ךיז ןעכַאמ

 ? םולח רעייא ,טייהיירפ רעד ךָאנ ךיז ןעסייר םוראוו ? ךַאזטּפיױה

 ערעייא ייב טשרעוצ ןָא טינ ךיז טנערפ ? םולח רעייא רהיא טייז
 םירָאוװ ,ןעקנַאדעג ערעייא ייב ,ןעננולעטשרָאפ ערעייא ייב ,תומולח

 טנערפ ןוא ךיז טנערפ ."עירָאעט עטסוּפ, ץלַא זיא סָאד

 ךָאד טליו רהיא ןוא ,שיטק ַארפ ןיא סָאד -- ךיז ףיוא

 'ןייז סָאװ ,וצ רענייא ךיז טרעה ָאד רעבָא .?שיטקַארּפ , ןייז ןרעג
 ןעמָאנ םעד רעטנוא ךיז טקנעד רע סָאװ ,ךיז טהעטשרעפ) טָאג

 סָאװ -- רערעדנַאנַא ,ןענָאז וצרעד טעוו (טָאג ןייז זיא סָאד ,טָאג

 ןופ טעװ ,?היפעג-טכילפ ןייז ,ןעסיוועג ןייז ,להיפעג רעלַארָאמ ןייז

 ןעלעוו טייל סָאװ ,רעביא ךיז טנעכער רעטירד ַא ןוא ,ןעטלַאה םעד

 -עגנָא ױזַא טָא ךיז טָאה רענייא רעדעי ןעוו ןוא .,ןעקנעד ןופרעד
 ,ןיינ ,רעטוג ַאזַא טקנוּפ ןענייז ט י י 5) טָאג-ררעה ןייז ייב טגערפ

 רעגיטלעוורענעי רעד רעדייא ,טָאג ררעה רעטקַאּפמָאק-רהעמ ַא ךָאנ

 רע טנעדרַא ןַאד (יעד סקָאװ ,ילוּפָאּפ סקָאװ : רעטעדליבעגנייא ןוא

 רהעמ ןיוש ךיז טרעה ןוא ןררַאה ןייז ןופ ןעליוו םעד טיול ןייא ךיז
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 ןוא ןענַאז טלָאװעג ןרענ טלָאװ ןייל ַא רע סָאװ וצ וצ טינרָאג
 ,ןעסילשעב

 רעטעג ערעייא וצ רעדייא ךיז וצ רעסעב ךיז טעדנעוו רעבירעד
 ,ףייא ןיא ָאד זיא סָאװ ,ךיז ןֹופ סױרַא טגנערב .,ןעצעג רעדָא

 ןא וצ ףיז טגנערב ,גָאט ןופ טכיל ן'רַאפ סױרַא סע טגנערב
 ,גנוקעלּפטנע

 ןוא ךיז סיוא רָאנ טלעדנַאה רענייא יו ,םעד ןופ דליב ַא

 ןיא טלעטשעגרָאפ ןעטסירק יד ןעבָאה ,טשינרָאג ְךָאנ רהעמ טגערפ

 רעשירַאנ רעד ןוא .."םהיא טלעפעג סע יו, טלעדנַאה רֶע ."טָאנ,
 טָאטשנַא ףרַאד רע ,ןָאהט טנָאקעג ױזַא טקנוּפ טָאה רעכלעוו ,שנעמכ

 טרהיפ טָאג זַא ,ןעמ טנָאז -- ."טָאג טלעפעג , םע יוװ ןעלדנַאה םעד
 ,ךיוא רימ ףיוא סָאד טסַאּפ זיא ,ןעצעזעג עניבייא ךָאנ ףיוא ךיז
 ףיא רָאנ ,טיוה ןיימ ןופ ןעכירקסיורַא טינ ךיוא ןָאק ךיא םירָאוװ
 ,רימ ןיא .ה .ד ,רוטַאנ רעצנַאג ןיימ ןיא ץעזעג ןיימ בָאה

 ירכ ,ןיילַא ךייא ןָא ןענָאמרעד רָאנ ךייא ףרַאד ןעמ רעבָא

 "? ךיא ןיב סָאװ, .גנולפייווצרעפ וצ זיב ןעגנערב וצ ךיילג ךייא
 עטלענערעג-טינ ןופ דנורגבֶא ןַא .ךייא ןופ רערעדעי ךיז טגערפ
 -םַאשנעדייל ןוא ןעגנַאלרעּפ ,ןערהעגעב ,ןעבעירט עזָאלצעזעג ןוא

 יױזַא יו !ןרעטש ןעדנעטייל ַא ןהֶא ,טכיל ןהֶא סָאַאכ ַא ,ןעט

 ףיוא ךיז ףורעב ךיא ןעוו ,רעפטנע ןעגיטכיר ַא ןעמוקעב ךיא לָאז
 רעדָא טָאבעג ס'טָאג טכַארטעבנָא ןיא גידנעמהענ טינ ,ןיילַא ךיז
 יד גידנעטכַא טינ ,רָאפ טביירש לַארָאמ יד סָאװ ,ןעטכילפ יד

 ;עטכישעג רעד ןופ ףיול ןיא טָאה עכלעוו ,טפנונרעפ רעד ןופ םיטש

 "םנ:ינרעפ ןוא עטסעב סָאד ןעביוהרעד ,ןעגנורהַאפרע ערעטיב ךָאנ
 ןעטָאר דָארג ךימ טעוװ טפַאשנעדייל ןיימ ?ץעזעג ַא וצ עטסגיט

 ןיילַא ךיז רערעדעי טלַאה ױזַא טָא --- .עטסניניזנוא סָאד ןָאהט וצ
 ףיוא --- ןעטלַאהעג ךיז טלָאװ רע ביוא םירָאוו  ;לעװייט ַא רַאפ
 --- .וװ ,זַא .א ןָאינילער ןענעוו טינ ךיז טרעמיק רע יוװ טייוו ױזַא
 סָאװ ,היח יד זַא ,ןענופעגסיוא טכייל רע טלָאװ ,היח ַא רַאפ רָאג
 הטָאר ,(הטָאר רחיא ,ןעגָאז וצ ױזַא) ןעבעירט ערהיא רָאנ טכרָאהעג
 רהעז אקוד טכאמ רָאנ ,עטסניניזנוא סָאד טינ טחעגעב ןוא טינ ךיז
 ןעזעינילער םעד ןופ טייהנעוועג יד רהעמטשינ .טירש עגיטכיר

 רימ ןַא ,טסייג רעזנוא טמירקרעפ גיד'הרצ ױזַא טָאה ןעקנעד טרַא
 טייקטעקאנ רעזנוא ןיא ןייל ַא ךיז רַאפ ךיז ןעקערשרעד
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 רימ זַא ,טגירעדינרעד ױזַא זנוא טָאה יז ; טיײקכילריטַאנ ןוא

 ענעריובעג רַאפ ,רוטַאנ רער ןופ ענעברָאדרעפ רַאפ ךיז ןעטלַאה
 רעייא זַא ,ןייא ךיילג טלַאפ ךייא ,ךיז טהעטשרעפ סע  .םילָאוװייט

 ,עשילַארָאמ סָאד ,"עטוג, סָאד ןָאהט וצ ךייא ןופ טרעדָאפ ףורעב

 טָאה רהיא סָאװ ,ךיז טגערפ רהיא ןעוו רעבָא .עטכערעג סָאד
 ןופ ןעננילקסיורַא םיטש עגיטכיר יד ןָאק ױזַא יוװ זיא ,ןָאהט וצ

 ,עטוג סָאד ןופ געװ םעד ןענייצנָא לָאז סָאװ ,םיטש יד ,ךייא
 ? "לעילב , ןוא טָאנ טמיטש יו ?  .וװ .זַא .א ע'תמא ;עטבערעג

 ךייא לָאז רענייא ןעוו ,טכַארטעג רהיא טלָאװ רעבָא סָאװ

 ,ןעסיוועג םעד ,טָאג ןעכרָאהעג ףרַאד ןעמ זַא תוישעמ יד :; ןרעפטנע
 עכלעוו טימ ,סעטכָאמש ןענייז ,וו .זַא .א ןעצעזעג יד ,ןעטכילפ יד

 ךייא ןוא ץרַאה ןוא ּפָאק ןעלופ א טּפָאטשעגנָא ךייא טָאה ןעמ

 ןענַאװ ןופ ,טגערפעג ךייא טלָאװ רע ןעוו ןוא ? טכַאמעג עגושמ
 א זיא רוטַאנ רעד ןופ םיטש יד זַא ,רעכיז ױזַא סָאד רהיא טסייוו
 -וצמוא הטומענוצ רָאג ךייא טלָאװ רע ןעוו ןוא ? ןירערהיפרעפ

 טָאג ןופ םיטש יד טרהעקרעפ דָארג ןעטלַאה ןוא ךַאז יד ןעהערד

 ןַארַאפ ןענייז סֶע ? טײברַא ס'לעווייט םעד רַאפ ןעסיוועג ןופ ןוא

 ףיוא ? ןרעוו גיטרַאפ ייז טימ רהיא טעװ יו ; םיסרוקיּפא ענױזַא

 טינ ךיז רהיא טנָאק ןעשנעמ עטוג ױזַא ןוא ןרעטלע ,םיחלג ערעייא

 ענעי ןופ טנעכייצעב ךָאד ןרעוו יד טָא טַארוקַא םירָאװ ,ןעפורעב

 -היפרעפ-דנעגוי עגיטכיר יד סלַא ,רערהי פר עפ ערעייא סלַא

 עדליוו יד ןייא גיסיילפ ןעעז עכלעוו ,רעברַאדרעּפ-דנעגוי ןוא רער

 עכלעוו ,גנורהערעפ-טָאג ןוא גנוטכַארעפטסבלעז ןופ רעכיטיירק

 .ּפעק עגנוי יד ןעמודרעפ ןוא רעצרעה עגנוי יד ןעגיטָאלברעפ

 סעמעוו ןופ : ןעגערפ ןוא רעטייוו ןעהענ רעבָא ןעשנעמ ענעי
 רהיא ? טָאבעג ערעדנַא ןוא ס'טָאנ םוא ךיז רהיא טרעמיק ןעגעוו
 סיוא זיולב ןָאהטעג טרעוו סָאד זַא ,ןענָאז וצ טינ ךָאד טניימ

 -- לָאמַא רעדעיװ סע טוהט רהיא ,ןיינ ? טָאג וצ טייקגילעפעג

 יד רהיא טייז ךיױא ָאד ,ָאלַא ןעגעווטרעייא ןופ

 ןוא סעלַא רימ ןיב ךיא :ןעגָאז ךיז זומ רערעדעי ןוא ,ךַאזטּפיױה

 רָאלק לָאמַא ךייא טלָאװ .ןעגעווטניימ ןופ סעֶלַא והט ךיא

 זַא ,ןעדָאש רָאנ ךייא ןעוהט .וז .זַא .א טָאבעג יד ,טָאג זַא ,ןרעוו

 ןַאד ייז רהיא טלָאװ יאדוא --- ךייא ןעריניאור ןוא ןעביורעב ייז

 לָאמַא ןעבָאה ןעטסירק יד יװ טקנוּפ ,ףיז ןופ ןעפרָאװעגקעװַא
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 "נעצעג יד רעדָא ,אוורענימ יד רעדָא ָאללָאּפָא םעד טסַאדרעפ

 ףיוא טלעטשעגקעװַא ןעבָאה ייז עקַאט תמא  ,לַארָאמ עשירענעיד

 יד ךיוא יוז ,ַאירַאמ יד ךָאנרעד ןוא סוטסירק םעד ץַאלּפ םענעי

 רעד ןופ ןָאטענ ךיוא ייז ןעבָאה סָאד רעבָא ;לַארָאמ עכילטסירק

 רעדָא םזיִאנע ךיוא סע טסייה ,המשנ רעייז ןופ ןענעוו הבוט
 .טייהנעגייא

 ,טייהנענייא יד טָא ,ןעוועג סָאד זיא םזיִאנע רעד טָא ןוא
 רעד ןופ ןרָאװעג ייר פ ןוא זיול ןענייז ייז רעכלעוו ךרוד

 א ןעפַאשעב טָאה טייהנענייא יד ..טלעוו-רעטעג רעטלַא

 ןיורעפאשעב יד זיא טייהנעגייא יד םירָאוװ ;טייהיירפ עיינ
 -ַאינעג יד זַא ,טכַארטעב גנַאל ןופ ןיוש טרעוו סע יוז ױזַא ,ץלַא ןופ
 -ינירָא נידנעטש ןיא עכלעוו ,(טייהנעגייא עטמיטשעב ַא) טעטיל
 רעד ןופ ןענָאיצקודָארּפ עיינ עֶלַא ןופ ןירעפַאשעב יד זיא ,טעטילַאנ

 .עטכישעגטלעוו

 טימ "טייהיירפ יד , ןעטכירפיוא לָאמַא ָאי טליוו רהיא ביוא

 .ןעגנורעדָאפ ערהיא ןופ ענייק סיוא טינ טזָאל ןַאד ,ןעבערטש רעייא

 ? ןרעוו יירפ סָאװ ןופ .רימ ,ךיא ,וד ?ןרעוו יירפ ןַאד לָאז רעוו

 ךיא ,סע טסייה רימ טינ ,ךיא טינ ,וד טינ זיא סָאװ ,ץלַא ןופ

 ןעקעדוצ עלַא ןופ ןרעו טזיילרעד ףרַאד סָאװ ,?לעדנרעק סָאד ןיב
 .ננע םהיא ןעכַאמ סָאװ ,ןעלָאש עלַא ןופ ןרעוו טיירפעב --- ןוא

 סָאװ ,ץלַא ןופ ןרָאװענ טיירפעב ןיב ךיא ןעוו ,רעביא טביילב סָאװ
 םעד טא .ךיא רעדייא רחעמ טשינ ןוא ךיא רָאנ ? טינ ןיב ךיא

 .ןעטָאבוצנָא סָאװ טינרָאג טייהיירפ יד טָאה רעבָא ןיילַא ךיא

 ,ןרָאװעג יירפ ןיב ךיא יו םעדכָאנ ,ןהעשעג רעטייוו לָאז סע סָאװ
 ןעגנוריגער ערעזנוא יוז ױזַא --- טייהיירפ יד טגייווש םעד ןענעוו
 טושּפ ,טייצ ןייז ןעסעזעגבָא ןיא סָאװ ,טנַאטסערַא םעד ןעזָאל
 .טייקנעזָאלרעפ ןיא סורַא םהיא ןרעדיילש ןוא ,ןהענ

 בעילוצ רָאנ טייהיירפ ךָאנ טבערטש ןעמ ביוא טנייה
 םעד סלַא אפוג ךיא םעד ןעביילקסיוא טינ םורָאװ זיא ,ךיא םעד

 יד רעדייא רחעמ הטרעוו טינ ךיא ןיב ? ףוס ןוא ןעטימ ,ביֹוהנֶא
 ?טכַאמעג יירפ ךימ טָאה סָאװ ,רעד טינ ךיא ןיב ? טייהיירפ

 ,יירפ טינ ןעוו וליפא ךָאד ןיב ךיא ? טשרעוצ טינ ךיא ןיב
 יד יו טינ ןיב ךיא ןוא ; ןעדנובעג ןעטייק דנעזיוט ןיא ןעוו וליפא

 -םָאה ןיא רָאנ אצמנב זיא סָאװ ,רעגיטפניקוצ ַא טשרע טייהיירפ
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 -ַאלקש עלַא ןופ רעטסנעפרָאװרעּפ רעד סלַא וליפא ןיב ךיא = } גנונ
 .רעניטרעוונעגעג ַא ,רעניטציא ןַא --- ןעפ

 טליוו רהיא יצ ,ךיז טסילשעב ןוא רעביא טונ סָאד טקנעד
 רעדָא ,"טייהיירפ , ןופ םולח םעד ןהָאפ רעייא ףיוא ןעלעטשפיורַא

 -יירפ יד ."טייהנעגייא , רעד ןופ ,"םזיִאנע , ןופ סולשטנע .םעד

 ;טינ טייז רהיא סָאװ ץלַא ןעגעקטנַא ןרָאצמירג רעייא טקעוװ טייה
 וצ ,ןיילַא ךייא רעביא דייר פ רעד וצ ךייא טפור םזיִאנע רעד
 -ע ק נ עב  ַא טביילב ןוא זיא "טייהיירפ , יד .סונעג-טסבלעז םעד

 גנונפָאה עכילטסירק ַא ,גנַאלק רעיױרט רעשיטנַאמָאה ַא ,שינ

 -קריוו ַא זיא "טייהנענייא, יד ; טפנוקוצ ןוא אבה-םלוע ףיוא
 -ױזַא טַארקַא ןיילַא ךיז ןופ טגיטייזעב סָאװ ,טייקכיל

 ןעגנורעטש טימ ךייא טרַאּפשרעּפ סע לעיפיוו ,טייהיירפנוא ?עיפ

 רהיא טעװ ,טינ טרעטש ךייא סָאװ סָאד ןופ .געוו םענעגייא םעד

 טסייוו ,ןרעטש ןָא ךייא טביוה סע ןעוו ןוא ,ןעגָאזבָא ךיז ןעלעוו טינ

 ,ןעכרָאהעג ןיילַא ףיז רעסעב טזומ רהיא , זַא ,ךָאד רהיא
 ."ןעשנעמ יד רעדייא

 ןופ בָארַא טפרַאװ ,זיול ךיז טכַאמ : רָאנ טנרעל טייהיירפ יד
 ןיילַא רהיא רעוו טינ ךייא טנרעל יז ; טגיטסעלעב סָאװ ץלַא ךיז

 -נענלָאפ ,רהיא ןעוו ,גנוזָאל רהיא טגנילק ױזַא ! זיול ,זױל .טייז
 .זיול ןיילַא ךיז ןופ וליפא טרעוו ,ףור רהיא קשח סיורג טימ גיד

 טפור רעבָא טייהנענייא יד ."טסבלעז ךיז טנעקיילרעפ , רהיא

 םעד רעטנוא "! ךיז וצ םוק, :טגָאז יז ,ןיילַא ךיז וצ קירוצ ךייא
 רעבָא ,ןעכַאז ךס ַא ןופ זיול רהיא טרעוו טייהיירפ רעד ןופ דליש
 ןופ, :רעדעיו ףייא טשטעווק סָאװ ,סעיינ סעּפע טמוק סע

 -ילבעג זיא עטבעלש סָאד ,ןרָאװעג רוטּפ רחיא טייז ןעטכעלש םעד
 ,ןיול ץלַא ןופ ךילקריו רהיא טייז ע נ ע ג י י א .סלַא ."ןעב

 -ע נג נָא ר ה יא ט ָא ה סָאד ,ךייא וצ טּפעלק סע סָאװ ןוא
 רעד .ןעליוו רעטונג רעייא ןוא הריחב רעייא זיא סָאד ,ןע מונ

 רעד ,רע יי ר פ רענעריוכעג רעד זיא רענעגייא
 -טייהיירפ ַא רָאנ זיא ןעגענַאד רעיירפ רעד ;זיוהדוצ ןופ רעיירפ
 .רעמרעווש ַא ןוא רעמיורט ַא ,רעקנַארק

 רע לייו ,יירפ ךילנניוּפשרוא זיא רענעגייא רעד
 טשרע טינ ךיז ףרַאד רע ;ךיז רעסיוא טשינרָאג טנעקרעדנָא

 הע לייוו ,ךיז רעסיוא ץלַא הלחתכל טפרַאוװרעּפ רע ?ייוו ,ןעיירפעב
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 ; רעכעה טינ ךַאז ןייק טלַאה ,ךיז רעסיוא טשינרָאג רהעמ טצעש

 ןיא ןיוש ."ךיז וצ טמוק, ןוא ךיז ןופ סױרַא טהעג רע לייוו ,ץרוק

 -סער ןופ ?החיפעג ם'נופ ןעננואווצעב זיא רע ןעוו ,טייהדניק רעד
 םעד ןופ "ןעיירפעב וצ, ךיז ןעגעווטסעדנופ רע טיײברַא ,טקעּפ
 טסיָאנע םעניילק םעד ןיא טײברַא טייהנעגייא יד .גנַאװצ ןעגיזָאד

 .טייהיירפ --- עטרהעגעב יד םהיא טפַאשרעפ ןוא

 ןיא טלעקנוטרעפ ןעבָאה עיצַאזיליוויצ ןופ ןערהָאי רעדנעזיוט
 ךייא ןעבָאה ;טייז רהיא סָאװ ,סָאה ןופ ןייזטסואוועב סָאד ךייא
 רהיא זַא רָאנ ,ןעטסיָאגע ןייק טינ טייז רהיא זַא ,ןעביולג טכַאמעג

 ('ןעשנעמ עטוג,) ןעטסילַאעדיא ןייז וצ ןעפורע ב סייז

 ףייא טמהענ עכלעוו ,טייהיירפ יד טינ טכוז } בא סָאד טלעקַאש

 ,"ננונעקיילרעפ-טסבלעז , רעד ןיא ,ןייֵלַא ךיז ןופ קעװַא טַארוקַא

 ןופ רערעדעי לָאז ,ןעטסיִאנע טרעו ,ןיילַא ךיז טכוז רָאנ
 רעכילטייד רעדָא .'ךיא; רעגניטכעמלַא ןַא ןרעװו ךייא
 רהיא סָאװ רָאנ טנעקרעד ,רעדעיוװ ךיז רָאנ טנעקרעד : טדערעג
 עשיטירקָאּפיה ערעייא ןהעג טזָאל ןוא ,טייקכילקריוו רעד ןיא טייז

 שרעדנַא סעּפע ןייז וצ ,אינַאמ עשירַאנ רעייא ,ןעננובערטשעב
 פייו ,שיטירקַאּפיה ייז ףור ךיא .טייז רהיא סָאו סָאד רעדייא
 ןעבילבעג ךָאד דנורג ןיא רחיא טייז ןערהָאי רעדנעזיוט עלַא יד טָא
 ענ'ענושמ ,עגידנערַאנבָא ןיילַא ךיז ,עגידעפָאלש רעבָא ,ןעטסיָאגע
 לָאמנייק טָאה ןָאיגילער ןייק !רעגינייּפ-טסבלעז רהיא ,ןעטסיָאגע
 ,"תוחטבה, ןוא ןעגנוכערּפשרעפ ןהָא ןעמוקסיוא טנָאקעג טינ ךָאנ
 ןוכיראי ןעמל,) טלעוו רעד ףיוא ייס ,טלעוו-רענעי ַא ףיוא ייס
 ;שנעמ רעד זיא גיט כיזד ? ע ג םירָאװ ; (.וװ .זַא .א "ךימי
 ןָאהט , חכמ זיא סָאװ ,יַא .טשינרָאנ רע טוחט "טסנַאזמוא, ןוא
 ,ָאי ?גנוניולעב ףיוא ןעטכיזסיוא ןהֶא ,"אפונ סעטוג םשל סעטוג
 -עירפעב רעד ןיא גנוניולעב יד ןעגעלעג טינ טלָאװ ךיוא ָאד יו ױזַא
 ןיא ןָאינילער יד וליפא ,ָאלַא !טּפַאשרעּפ סָאד סָאװ ,גנוגיד
 ;םהיא טריטַאולּפסקע -- יז ןוא ,םזיִאנע רעזנוא ףיוא םיובעג
 -רעד ,ןערה עג עב ערעזנוא ףיוא זיא יז יו טנעכערעגסיוא
 טמוקעב ןפוא םעד ףיוא .םענייא בעילוצ ערעדנַא ךס ַא יז טקיטש
 ךיא :םזיִאֹע ןעטרַאנעגנבָא םעד ןופ גנוניישרע יד ךיז
 .ש .ב .צ ,ןערהעגעב עניימ ןופ םענייא רָאנ ,ךיז טינ גידעירפעב
 ףימ טכערּפשרעפ ןָאיגילער יד .טייקנילעזקילג ןופ בעירט םעד
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 טינ ךיא קוק ,ןעניוװעג וצ סָאד ידכ ;"סטוג עטסכעה, -- סָאד

 עלַא -- .טינ ייז גיטעז ןוא ןערהענעב ערעדנַא עניימ ףיוא רהעמ

 -ע בע גע גו צ-ט י נ ַא ןענייז ןעגנורהיפ ןוא םישעמ ערעייא
 .םזיִאנע רעטקעטשרעפ ןוא רעטקעדרעפ ,רענעטלַאהעב ,ר ע נ
 טינ ךיז טליוו רהיא ןעכלעוו ןיא ,םזיִאנע ןַא זיא סָאד ?ייוו רעבָא
 סע טסייה ,ןיילַא ךיז ןופ טלַאהעברעּפ רהיא ןעכלעוו ,ןייז הדומ
 ,םזיִאנע רעטסואוועבנוא ןַא ןכב ןוא ,רענעפָא ןוא רערָאלק ןייק טינ
 ,טפַאשטכענק רָאנ ,םזיִאנגע ןייק טינ רע זיא רעבירעד

 ןייק טינ טייז ןוא ָאי טייז רהיא .גנונעקיילרעפ-טסבלעז ,טסנעיד
 סע ואוו .םזיִאגע םעד טנעקיילרעפ רהיא סָאװ טימרעד ,ןעטסיָאגע

 ףיוא רהיא טָאה טרָאד ,סע טייז רהיא זַא ,ץלַא יו רהעמ ךיז טכוד

 .גנוטכַארעפ ןוא ?עקע טכַארבעג --- "טסיָאנע , טרָאװ םעד
 םעד ןיא טלעװ רעד ןעגעק טייהיירפ ןיימ רימ רעכיז ךיא

 ,ה ,ד ,סנעגייא ןיימ רַאפ טלעוו יד רימ ךַאמ ךיא ?עיפיוז ףיוא ,ךרע
 םע לָאז ,רימ רַאפ "ןייא יז םהענ ןוא יז ןיוועג , ךיא לעיפיוו ףיוא

 ,ןעטעב ,ןעדעררעביא ךרוד ,ךיז ליוו סע דלַאװעג רעכלעוו ךרוד ןייז
 גורטעכ ,תועיבצ ךרוד וליפא ןוא ,ןעגנורעדָאפ עשירָאגעטַאק ךרוד |

 ןעדנעוו ,וצרעד ךיורבעג ךיא עכלעוו ,ןעלטימ יד םירָאװ ; .וז .זַא .א
 רָאנ ףיא בָאה ,ךַאװש ןיב ךיא ביוא .ןיב ךיא סָאװ ,םעד ןָא ךיז

 -נופ ןענייז עכלעוו ,עטנָאמרעד טשרָאקא יד יװ ,ןעלטימ עכַאװש
 ,בנא .נונעג טוג טלעוו רעד ןופ לייט ןעשביה ַא רַאפ ןענעווטסעד

 רעוו .ןענייז ייז יו רעגרע סיוא ןעהעז ןעניל ,תועיבצ ,גורטעב
 ,טיג טָאה רע ?ץעזעג םעד ,ייצילָאּפ יד טרַאנעגבָא טינ טָאה
 יד ןענױצענפירַא ?ענש ןעטמַאעב-ייצילַאּפ םעד גידנענעגעגעב

 םעד ךרוד ןעגרָאברעּפ וצ ידכ ,טעטילַאיַאק רע'דובכב ןופ ענעימ

 טָאה סע רעװו  ?.וװ .זַא .א טייקכילצעזעגנוא ענעגנַאגעב ַא סעּפע
 ןָאהטנָא םהיא לָאז ןעמ טזָאלעג ךיז ךַאפנייא טָאה ,ןָאטעג טיג סָאד
 -נעסיוועג -- סא גנילכעווש ַא ןעועג זיא רע :טלאװעג

 ןיוש טרענעלקרעפ טרעוו ,ךיא ןיפעג ,טייהיירפ ןיימ .,טייקגיטפַאה

 ןרעדנַאנַא ףיוא ןעליוו ןיימ ןעצעזכרוד טינ ןָאק ךיא סָאװ ,םעדכרוד

 ,ןעזלעפ ַא .ש .ב .צ יו ,ןעליוו ןייק טינ טָאה רערעדנַא רעד ייֵט)
 רענלעצנייא ןַא ,גנוריגער ַא יו ,ןעליוו ַא טָאה סָאװ רענױזַא ייס

 ךיז בינ ךיא ןעוו ,ךיא ןעקיילרעפ טייהנעגייא ןיימ- ; (.וװ .זַא .א
 טלַאה ,ךָאנ ביג ךיא .ה .ד ,ןרעדנַאנַא ןופ טכיזעגנָא ןיא ,ףיוא ןיילַא
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 ,טעטילַאיָאל ףךרוד -- סע טסייה ,רעטנוא ךיז בינ ,בָא ךיז

 ,ךַאז ןייא זיא סע םירָאו .ךיז ןע ב ע גר ע ט נו א  ךרוד
 טינ טָאה רע ?ייוו ,ןַאלּפ ןענידרעהירפ ןיימ ףיוא:בינ ךיא ןעוו

 ןעשלַאפ ַא ןופ ,סע טסייה ,בא ךיז רהעק ךיא ,לעיצ םוצ טרהיפעג
 -ןַאפעג סלַא בָא ךיז בינ ךיא ןעוו ,ךָאז רעדנַאנַא זיא סע ןוא ;געװ

 ,געװ ןיא רימ טהעטש סָאװ ,ןעזלעפ םעד םורַא העג ךיא .רענעג

 יד ; םהיא ןרעטעמשוצ וצ רעװלוּפ גונעג בָאה ךיא זיב גנַאל ױזַא

 גונעג ןעבילקעגנָא בָאה ךיא זיב ,םורַא ךיא העג קלָאפ ַא ןופ ןעצעזעג
 יד ןָאהט םהענ ַא טינ ןָאק ךיא ?לייוו .ןעפרַאװ-וצנייא ייז תוחכ
 טלָאװ ? תורתשע ןַא ,"גילייה, ןייז רעבירעד ןעד רימ יז זומ ,הנבל

 ןוא ,ןָאהטעג םהענ ַא ניטכיר ןיוש ךיא טלָאװ ,טנָאקעג רָאנ ךיא

 ףךימ וטסעװ ,ריד וצ ןעמוקוצפיורַא לעטימ ַא ןעניפעג רָאנ ךיא לָאז

 -נוא ןעביילב רימ טסעוו וד ,רעכילפיירגעבנוא וד ! ןעקערש טינ
 ןעברָאװרעד ןעבָאה רימ ?עוװ ךיא זיב ,גנַאל ױזַא רָאנ ךילפיירגעב
 ;סנעגייא ןיימ ןעפורנָא ךיד לעװ ןוא ,ןעפיירגעב ןופ טכַאמ יד

 ביוא .טייצ ןיימ בָא-טרַאװ ךיא רָאנ ,ריד רַאפ בָא טינ ךיז ביג ךיא
 ךיא לעװ ,ןָאהט טשינרָאג ריד ןָאק ךיא ןעוו ,רעטציא גייווש ךיא

 ! ןעקנעדעג רעבָא ריד סע

 יד ןעוו .ןָאטענ ױזַא לָאמעלַא סע ןעבָאה ןעשנעמ עקרַאטש

 רעייז סלַא טכַאמ ענעגנואווצעבנוא ןַא ןעביוהרעד ןעבָאה "עלַאיָאל ,

 ,טגנַאלרעפ ןעבָאה ייז ןעוו ; רהיא רַאפ טקובעג ךיז ןעבָאה ןוא ררַאה

 ַאזַא טא ןעמוקעג ןַאד זיא --- רהיא וצ ןעקוב ךיז ןעלָאז עלַא זַא

 ןוא ,ןעבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ךיז טָאה רעכלעוו ,שנעמ-רוטַאנ
 -טינ רהיא ןופ טכַאמ עטכילרעהרעפ יד טגָאיעגרעטנורַא טָאה

 ןועבנב שמש, ןייז ןעירשענסיוא טָאה רָע ,ּפמילֶא ןעכילגנעגוצ
 'ףיז לָאז דרע יד טכַאמעג טָאה ןוא ,ןוז רעדנעפיול רעד וצ "םוד
 טָאה רֶע .ןעפלעה טנָאקעג טינ ךיז ןעבָאה עלַאיַאל יד ; ןעהערד
 יד ןוא ,רעמיוב-ךעכייא ענילייה יד ףיוא קַאה ןייז טגעלעגפיורַא

 לעמיה ןופ רעייפ ןייק סָאװ ,ןעוועג טניוטשרע ןענייז ?עלַאיַאל,

 םעד ןעפרָאװעגרעטנורַא טָאה רע ;טנערברעפ טינ םהיא טָאה
 טינ ןעבָאה "עלַאיַאל , יד ןוא ,?הוטש-רעטעּפ ןייז ןופ טסּפױּפ
 טפַאשטריװ יד רעטנורַא טסייר רֶע .ןרעדניה וצ סָאד יו ,טסואוועג
 ייז זיב ,טסיזמוא ןעצכערק "עלַאיִאל , יד ןוא ,"ןעדַאנגסעטָאג, ןופ
 ,ןעצנַאגניא ךילדנע ןעמוטשרעפ
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 -- ויא יז ןעוו ,םָאקלָאפ ןַאד טשרע טרעוו טייהיירפ ןיימ

 ןיולב ןייז וצ ףיוא ךיא רעה רעבָא רהיא ךרד ;ט כאמ ןיימ

 םייחיירפ יד זיא סָאװרַאֿפ .,רעמיטנעגייא ןַא רעוו ןוא רעיירפ ַא

 טינ ןעבָאה רעקלעפ יד לייו ? *טרָאװ טסוּפ, ַא רעקלעפ יד ןופ

 ךיא זָאלב "ךיא, ןענידעבעל ַא ןופ ךיוה ןייא טימ !טכַאמ ןייק

 ןוריג) ָארענ ַא ןופ ךיוה רער ןייז סע לָאז --- רעקלעפ יד קעוװַא

 .רעביירש ןעמירָא ןַא ןופ רעדָא ,רעזייק ןעשיזעניכ ַא ןופ ,(רסיק

 -ַאלסיגעל *...ר יד טייהיירפ ךָאנ טסיזמוא ןעטכַאמש סָאװרַאּפ

 יװ ,רַאפרעד ייז ףיוא ןעיירש ןערָאטסינימ יד ןוא ,ןרעמַאק עוויט

 { עגיטכעמ ןייק טינ ןענייז ייז לייוו ?ךעלגניא-רדח ףיוא יבר רעד

 ענעריישרעפ רַאפ ץינוצ טמוק ןוא ךַאז ענהעש ַא זיא טכַאמ יד

 ,טבַאמ לופדנַאה ןייא טימ רעטייוו ךס ַא טהעג ןעמ, ןעד ; ןעקעווצ

 ? טייהיירפ רעד ךָאנ טרַאג רהיא .."טכער קַאז ןעלופ ַא טימ רעדייא

 יד ןיוש טמוק ,טכַאמ יר ךיז טמהענ רהיא ןעוו ! םיטוש רהיא

 רעד ,טכַאמ יד טָאה סע רע ,טהעז .,ןיילַא ךיז ןופ טייהיירפ

 ,טכיזסיוא יד טָא ךייא טקעמש יוװ ."ץעזעג םעד רעביא טהעטש ,

 | קַאמשעג ןייק טינ רעבָא טָאה רהיא ,ְךַא ? טייל עכילצעזעג רהיא

 .םורַא ןוא םורַא ךיוה טגנילק "טייהיירפ, ךָאנ יירשעג רעד

 רעדָא עטקנעשעג ַא סָאװ ,רעבָא ןעמ סייוו ןוא ןעמ טלהיפ יצ

 טינ סע טהעז ןעמ ? ןעטיידעב זומ טייהיירפ עטביולרע-ךילצעזענ

 "טסבלעז --- םצעב זיא טייהיירפ זַא ,טרָאװ ןופ ןיז ןעלופ ןיא ןייא

 ,טייהיירפ לעיפיוזַא ןעבָאה רָאנ ןָאק ךיא זַא .ה .ה ,גנואיירפעב

 סע טצונ סָאװ .טייהנעגייא ןיימ ךרוד רימ ףַאשרעפ ךיא לעיפיוו

 ? טייהיירפ-עדער יד טינ ייז טצריקרעפ רענייק סָאװ ,ןעסּפעש יד

 ַא ךילרעניא ןיא סָאװ ,םענייא טיִנ .ןעקעמ םייב ןעביילב ייז

 סָאװ ןעדער וצ סינביולרע יד ,טסירק ַא רעדָא דיא ַא ,רענַא'דמחמ

 .ןעגָאז טינ ךָאד רע טעוװ שטַאװק ןעזָאלניז ןייז יו רחעמ :?יװ רע

 םייהיירפ יד ךייא ייב ןעביור ןענָאזרעּפ עסיוועג ןעוו ,טרהעקרעפ

 רעייז ףיוא גיטכיר ץנַאג ךיז ייז ןעדעטשרעפ ,ןערעה ןוא ןעדער וצ

 םעּפע טנָאקעג רשפא טלָאװ רהיא םירָאװ ,לייטרָאפ ןענילייווטייצ

 רעסַאפרעפ רעד .ע ש ט ' ' ד יד ךיז טהעטשרעפ ,טניימ סָאד *

 .ורעבוא -- .רוזגעצ רעד בעילוצ טייהרעטלעטשרעפ ןעביירש טזומעג טָאה
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 -רעפ ןעטלָאװ ןענָאזרעּפ עסיוועג ענעי סָאװ ךרוד ,ןרעה ןוא ןעגָאז
 .טידערק רעייז ןערָאל

 -נייא ייז ןענייז ,טייהיירפ ןענעווטסעדנופ ךייא ןעבינ ייז ביוא
 ןעבינ ייז .ןעבָאה ייז רעדייא רהעמ ןעבינ עכלעוו ,רעלדניווש עכַאפ

 :הרוחס עטע'בנג'עג רָאנ ,סנעגייא רעייז ןופ טשינרָאנ ןַאד ךייא
 רהיא עכלעוו ,טייהיירפ יד ,טייהיירפ ענעגייא רעייא ךייא ןעביג ייז

 ידכ רָאנ ,ךיא סע ןעבינ ייז ןוא ;ןעמהענ ןייֵלַא ךיז טזומ
 יד ןעגָאלקנָא טינ םעד ץוחַא ןוא ןעמהענ טינ ןייֵלַא יז טלָאז רהיא

 ענעבעגעג יד זַא ,טוג ץנַאג ןעסייוו םיאמר יד .,רענירטעב ןוא םיבנג
 טייהיירפ ןייק רָאנ דנורג ןיא זיא טייהיירפ (עטביולרע ףילצעזעג)

 יד ,ךיו טמהענ ןעמ סָאװ ,טייהיירפ יד רָאנ םירָאװ ,טינ

 .ןעלנעז עלופ טימ ךיז טפיש ,סע טסייה ,טייהיירפ עשיטסיָאנע

 סע יו ךינ ױזַא ,ןעלנעז יד בא דַלַאב טלעטש טייחיירפ עטקנעשעג
 -- לָאמ עלַא ןומ יז :טייקליטש ַא --- רעדָא םרוטש ַא טמוק
 ,גיסעמלעטימ ןוא טכייל ןרעוו ןעזָאלבעננא

 ןוא גנואיירפעבטסבלעז ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד טנעיל ָאד

 "נייה ןעהעטש סָאװ יד .(ןעזָאליירפ ,ןעכערּפשיירפ) עיצַאּפיצנַאמע
 ייז לָאז ןעמ ןעיירש ןוא ןעצכעל "עיציזָאּפָא רעד ןיא , גָאט ןעגיט

 רַאפ רעקלעפ ערעייז ןרעלקרעד ןעפרַאד עגינעק יד ."ןעזָאליירּפ ,
 ףיוא ךיז טרהיפ ! ןעריּפיצנַאמע ייז ,ה .ד ,(ןעסקַאװרעד) "גידנימ,
 ןוא ,גנורעלקרעד רעייז ןהָא ןייז סע רהיא טעוװ ,ענעסקַאוװרעד יו

 הטרעוו טינ סע רחיא טייז ןַאד ,ױזַא ףיוא טינ ךיז טרהיפ רהיא ביוא
 ןרעװ טינ לָאמנייק גנורעלקרעד-נידנימ רעייז ךרוד ךיוא טעװ ןוא

 ,ןענַאריט ערעייז טגָאיעגסױרַא ןעבָאה ןעכעירג ענידנימ יד .גידנימ
 ןעוו .רעטָאפ ןופ ניננעהבאנוא ךיז טכַאמ ןהוז רענידנימ רעד ןוא
 טסנידעגנ ייז ןעלעוו ןענַאריט ערעייז זיב טרַאװעג ןעטלָאװ ענעי
 .ןעטרַאװ גנַאל טנַאקעג ייז ןעטלָאװ ,טייקגידנימ יד ןעגיליוװעב

 רענידנעטשרעפ ַא טפרַאװ ,נידנימ ןרעוו טינ ליוו סָאװ ןחוז םעד

 הוצס ַא ;ךיז רַאפ זיוה סָאד טלַאה ןוא זיוה ןופ סױרַא רעטָאפ
 .שקָאל םעד ףיוא

 ַא יו רהעמ טשינ זיא ,טייהיירפ ענעבעגענ טָאה סָאװ רעד
 טּפעלש סָאװ טנוח ַא ,סוניטר עביל ַא ,טכענק רענעזָאלעגיירּפ

 םעד ןיא ןָאטעגנָא רעיירפנוא ןַא זיא רע ; טייק קיטש ַא טימ

 -וַצנַאמװ .לעפ-ןעבייל ַא ןיא ?עזע רעד יװ ,טייהיירפ ןופ לעטנַאמ
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 רעסעב טינ ראה ַא אפוג ךיז ןיא םעדכרוד ןענייז ןעדיא עטריּפ

 --- ,ןרָאװעג טרעטכיילרעפ רָאנ זיא ןעדיא סלַא עגַאל רעייז ,ןרָאװעג

 םינּפ לכ לע ןיא ,דנַאטשוצ רעייז טרעטכיילרעפ סָאװ רעד םגה

 סע ןָאק רענייא ַאזַא םירָאװו ,טסירק רעכילטסירק ַא רעדייא רהעמ

 יריּפיצנַאמע רעבָא  .טנעװקעזנָאק ייברעד ןעביילב ןוא ןָאהט טינ

 רעד ;דיא ַא טביילב דיא ַא :רעטריּפיצנַאמע-טינ רעדָא דיא רעט

 דיצנַאמע --- ןַא טַארוקַא זיא ,רעטיירפעב-טסבלעז ַא טיג זיא סָאװ

 ןעבעג רעכיז ץנַאנ ןָאק טַאַאטש רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד .רעטריּפ

 ייז רעבָא לייו ;(ייז ןעריּפיצנַאמע) טייחיירפ ןעקילָאטַאק יד

 .ןעקילָאטַאק --- עקַאט ייז ןעביילב ,יירפ ןייֵלַא טינ ךיז ןעכַאמ

 ןעבױא ןיוש זיא טייקניצוננעגייא ןוא ץוננעגייא ןענעוו

 טכַארבעגפיא ןרעוו טייהיירפ ןופ דניירפ יד ,ןרָאװעג טדערעג

 -טייהיירפ ןעזעינילער רעייז ןיא ?ייוו ,ץוננעגייא רעד ןעגעקטנַא

 -עקיילרעפ-טסבלעז, רענעבַאהרע רעד ןופ ךיז ייז ןענָאק ןעבערטש

 ףיוא טלַאפ לַארעביל םעד ןופ ןרָאצ רעד .ןעיירפעב טינ --- "גנונ

 ַא רַאפ טינ לָאמנייק ךיז טהימ טסיָאגע רעד ?ייוו ,םזיִאנע םעד

 זומ ךַאז יד :ןעגעווטנייז ןופ רָאנ ,ןעגעוו ס'ךַאז רעד ןופ ךַאז

 ןַא ךַאז ןייק ןעביירשוצוצ טינ ,זיא שיטסיַאנע .ןענעיד םהיא

 הטרעוו רהיא ןעכוז וצ רָאנ ,הטרעוו "ןעטולָאפבַא , רעדָא םענעגנייא

 -ערענוצ טּפָא ןעמ טָאה ערעירַאק םשל ןערידוטש סָאד .רימ ןיא

 לייוו ,גנולדנַאה רעשיטסיָאגע ןופ סנעכייצ עטסכילסעה יד וצ טנעכ

 -נעסיוו רעד ןופ גנוגיניירמוארעפ עטסכילדנעש יד טזייוועב סָאד

 טכיורברעפ טינ ביוא ,טפַאשנעסיװ יד זיא סָאװ וצ רעבָא ; טפַאש

 סָאװטע ףיוא יז ןעצונעב וצ יו ,טינ סייוו רענייא ןעוו ? ןרעוו וצ

 םזיִאנע ןייז עקַאט זיא ,ןענעידרעפ-טיורב ףיוא רעדייא סרעסעכ

 ַא ןיא טסיָאנע ַאזַא ןופ טכַאמ יד לייוו ,רעכילניילק ַא וליפא

 סָאד םעד ןיא ןעלדַאט ןָאק רעטּפַאכעג ַא רָאנ רעבָא ,עטקנערשעב

 .טפַאשנעסיװ רעד ןופ גנוניניירמוארעפ יד ןוא עשיטסיָאגע

 -לעצנייא םעד טינ ןָאק סָאװ ,םוטנעטסירק סָאד ?ייוו רעבירעד

 טנַאקעג רָאנ םהיא טָאה ,ןעניצנייא ןַא סלַא ןעטליג ןעזָאל םענ

 -טנעגייא זיא םוטנעטסירק סָאד -- ןעגיגנעהבָא ןַא טלַא ןעטכַארטעב

 ַא ,עירָאעט עלַאיצ אס .ַא יװ רהעמ טשינ ןעוועג ךיל

 -נעמ םעד ןופ טוג ױזַא ְךֶאנ וצרעד ןוא ,ןעבעלנעמַאזוצ ןופ ערהעל

 טָאה רעבירעד -- ןעשנעמ טימ ןעשנעמ ןופ יו ,טָאג טימ ןעש
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 עטסגרע יד םהיא ייב ןעגירק ,"סענעגייא , ןיא סָאװ ,ץלַא טזומעג

 ,טייהנעגייא ,ןעליוו רענעגייא ,ןיזנעגייא ,ץוננעגייא : עיצַאטוּפער

 טָאה ןעכַאז ףיוא קילב רעכילטסירק רעד וו .זַא .א עבעילנעגייא
 רעטרעוו עכילרהע טלעּפמעטשעגרעביא ןזייווכעלסיב טפיוהרעביא

 טינ רעדעיװ רעטרעוו יד ןעמ לָאז סָאװרַאפ ; עכילרהענוא ןיא
 טניימ "ףּפמיש , טרָאװ סָאד .ש .ב .צ ױזַא ? ערהע רעייז ןעבעגבָא

 -טסירק םעד רַאפ ,"תונצל, סָאװ ענעגייא סָאד ןיז ןעטלַא םעד ןיא

 * ןןיזב ַא ןרָאװעג ביירטרעפ-טייצ םעד ןופ רעבָא זיא טסנרע ןעכיל
 רעהירפ טָאה "'ךערפ , .סאּפש ןייק טינ טהעטשרעפ רע םירָאװ

 -טסיירד טניימעג רָאנ טָאה ,"לעפערפ, ;רעפּפַאט ,ןהיק טייטעב

 טייצ עגנַאל ַא טָאה ןעמ םורק יו ,טנַאקעב ךיוא זיא ס} .טייק

 ."טפנונרעפ , טרָאװ םעד ףיוא טקוקעג

 טיובעגפיוא קרַאטש ץנאנ ױזַא טָא ךיז טָאה ךַארּפש רעזנוא
 -טסואוועב עניימעגלַא סָאד ןוא ,טקנוּפדנַאטש ןעכילטסירק םעד ףיוא

 ןעקערשבָא טינ ךיז ןענָאק לָאז ןעמ ,ךילטסירק-וצ ךָאנ זיא ןייז
 סענעמַאקלָאפנוא סעּפע רַאפ יװ ,ךילטסירק-טינ זיא סָאװ ,ץלא רַאפ
 םעד טיס טכעלש ךיוא סע טלַאה רעבירעד .סטכעלש רעדָא

 ,ץוננעגייא

 ךיא ; ױזַא רחעפענמוא טסייה ןיז ןעכילטסירק ןיא ץוננעגייא

 .ןעשנעמ ןעכילניז סלֵא רימ טצונ סעּפע יצ ,םעד ףיוא רָאנ קוק
 ךיא ןיב ?טייהנעגייא עצנַאג ןיימ טייקכילניז יד רעבָא ןעד זיא
 ןעצנאגניא ןיב ףיא ןעוו (ןעניז ןעלופ ןיימ ייב) ןיילַא ךיז ייב ןעד

 -עגייא ןיימ ,ןיילַא ךיז ךיא גלָאפ ? טייקבילניז רעד וצ ןעבעגעגבא

 רָאנ ןיב ךיא ? טייקכילניז רעד גלָאפ ךיא ןעוו ,גנומיטשעב רענ
 ױזַא טקנוּפ ןוא ,טייקבילניז יד טינ ןעוו ,ר ע נ ע גיי א ןיימ ןאד
 ,טאאטש ,ץעזעג ,טעטירָאטיױא ,ןעשנעמ ,טָאג) רערעדנַאנַא גינעוו
 טלַאה ךיא רָאנ ,טלאוועג רעייז ןיא ךימ ןעטלַאה (.וו .זַא .א ךריק

 רעדָא רעמיטנענייא-טסבלעז םעד ,רימ טצונ סע סָאװ ;ןילַא ךיז

 .ץוננעגייא ןיימ טכוז סָאד ,ןעגירעהעגנַא-טסבלעז ךיז

 קילבנעניוא ןעדעי ןיא ןעמ זַא ,ןעמ טהעז םעד רעפיוא

 ; (טיונ ,לעגנַאמ) "גנורהעבטנע , טרָאװ סָאד טהעטש טסקעט ןיא *

 ,ןָאטגניאווב ררעה רעצעזרעביא רעשילגנע רעד יוו ,ןייז רעבָא זומ סָאד

 ךיא ןעכלעוו ,"גנורחעטנע  טרָאו םעד טָאטשנַא ,סופדה תועט ַא ,טנוימ

 .ורעביא -- .טינ ןיז ןייק ָאד טָאה "לעגנַאמ , ."ןווזב , סלא רעביא ץעז
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 -נעגייא ןעטרעטסעלעג גידנעטש םעד ןיא ןעביולג וצ ןעגנואווצעג
 רעד ןיא .ץלַא רעביא טניטלעוועג סָאװ ,טכַאמ א ןיא יוװ ,ץונ

 טריטנעמוגרַא רעקלעוװו טָאה ,1844 ,רַאורבעפ ןעט10 ןופ גנוציז

 ,רעטכיר יד ןופ טייקניגנעהבא רעד ןעגעוו גַאלשרָאפ םעד ףיוא
 ,רעטכיר זַא ,טלעטשעגרָאלק עדער רעכילרהיפסיוא ןַא ןיא טָאה ןוא
 ןעטלַאה ןוא ןעצעזרעביא ,ןעגָאזבָא ,ןעצעזבָארַא ןָאק ןעמ עכלעוו

 ,ףיוהסטכירעג ַא ןופ רעדעילגטימ ענױזַא ,ץרוק -- עיסנעּפ ןיא

 -עשעב ןרעוו ןפוא ןעויטַארטסינימדַא ןַא זיולב ףיוא ןענָאק סָאװ
 -גיסעלרעפוצ ןייק טינ ןעבָאה --- רהַאפעג ןיא טלעטשעג ןוא טגיד

 רעד .,קלָאפ םייב ןעיורטוצ ןוא גנוטכַא עדעי ןערילרעפ ןוא טייק

 טריזילַארָאמעד ןיא ,סיוא רעקלעוו טפור ,דנַאטשרעטניר רעצנַאג
 סָאד טניימ רעטרעוו ענעקורט ןיא ! טייקגיגנעהבא רעד טָא ךרוד

 רעסעב ייז ךיז טניול סע ,ןעניפעג רעטכיר יד זַא יו ,שרעדנַא טינ

 ץעזעג סָאד יו רעדייא ,ןעגנַאלרעּפ ןערָאטסינימ יד יו ןענע'קסּפ וצ
 רעטכיר יד ןענעל רשפא ?  וצרעד ןָאהט ןעמ ןָאק סָאוו .טרעדָאפ

 ַא ןעלהיפ ןוא ,טייקכילפיוקרעפ רעייז ןופ עדנַאש יד ןעצרַאה םַא

 ןוא ןעצרַאה םִא םישעמ ערעייז ןעמהענ ןעלעוו ייז זַא ,ןעיורטוצ

 רעדייא רעכעה טייקגיטכערעג יד ןעצעש רעטייוו ןוא ןָא ןַאד ןופ

 טייקכיליורטרעפ רעשיטנַאמָאר ַאזַא וצ ,ןיינ ?ץוננעגייא רעייז

 -נעגייא רעד זַא ,טלהיפ סע םירָאװ ,ףױרַא טינ קלָאפ סָאד טבעווש

 ןעגעמ רעבירעד  ,וויטָאמ רעדנַא רעדעי רעדייא רעניטכעמ זיא ץונ
 יו ,ןעוועג ןענייז ייז יו רעטכיר ןעביילברעפ ןענָאזרעּפ עבלעזיד
 -נַאהעג ןעבָאה ייז זַא ,טגייצרעביא ןעבָאה טינ ךיז לָאז ןעמ קרַאטש
 -יפעג טינ רהעמ ןעפרַאד ייז ? ןעד סָאװ רָאנ ; ןעטסיָאגע יו טלעד

 ייז רָאנ ,טכער םעד ןופ טייקכילפיוקרעפ רעד ןיא ץוננעגייא רעייז ןענ
 ,ךַאז רעייז זַא ,גנוריגער רעד ןופ גיגנעהבָאנוא ױזַא ןייז :ןעפרַאד
 ןעבעגבָא רעייז ךרוד לָאז ,"עסערעטניא ענענַאטשרעּפ-טוג רעיימ

 אברדא רָאנ ,ןעטָאש ןיא ןרעו טלעטשעג טינ קסּפ ןעגיטכיר ַא

 ןעטוג ַא ןופ גנוגינייארעפ רעמהענעגנַא ןַא טימ ןייז טרעכיזעג לָאז
 .רעגריב יד ןעשיווצ גנוטכַא טימ ןעמַאזוצ טלַאהעג

 ךיז ןעלהיפ ןעדַאב ןופ רעגריב יד ןוא רעקלעוו ,סע טסייה
 -נענייא םעד ףיוא ןענעכער ןענָאק ייז ןעוו ,ןַאד טשרע טרעכיזעג

 -ַארפ עגילהעצנוא יד ןעגעוו ןעטכַארט ךיז ןעמ לָאז סָאװ זיא .ץונ
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 ערעייז ןופ טסנָאז ךיז ןעטיש סָאװ ,טייקניצוננענייא ןופ ןעז

 ? רעליימ

 רעדנַאנַא ךיא בָאה ,גיצוננעגייא ביירטעכ ךיא סָאװ ,ךאז ַא וצ

 ןָאק ןעמ .גיצוננעגייאנוא ןעיד ךיא סָאװ ,ךַאז ַא וצ יו תוכייש
 ןענעקטנא :ןעכייצ-ןעקרעד ןעדנעגלָאפ םעד ןעבעגנָא םעד רַאפ

 ַא ןהענעב רעדָא ןענידניזרע פ ךיז ךיא ןָאק רעטצעל רעד

 ןופ ןעסיוטשבָא ,ן'רטּפ קעװַא רָאנ ךיא ןָאק עטשרע יד ,דני ז

 יד .טייקניטכיזרָאפנוא ןַא ןהעגעב .ה .ד -- ,יז ןערילרעפ ,רימ

 ,םינפוא עדייב יד טָא ףיֹוא טכַארטעב טרעוו טייהיירפ-סלעדנַאה

 עכלעוו ,טייהיירפ ַא רַאפ זייוולייט ייז טלַאה ןעמ סָאװ טימרעד
 ןעבעגעג ןע ד נ ע ט ש מו א עסיוועג רעטנוא ןָאק
 ןעמ ןעכלעוו ,ַאזַא רַאפ זייוולייט ןוא ,ןרעוו ןעמונעגקעװוַא רעדָא

 ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא גילייה ןעטלַאה ףרַאד

 ךיא ןוא ,ךיז רַאפ ןוא ןַא טינ ךימ טרחַא ךַאז עסיוועג ַא ןעוו

 ַא יװ רָאנ יז ךיא גנַאלרעפ ,ןיילַא רהיא בעילוצ טינ יז רהעגעב

 בעילוצ ,טייקכילצינ רהיא רַאפ ,קעווצ א וצ לעטימ

 טעוו .קַאמשעג רעייז רַאפ סרעטסיא .ש .ב .צ יוװ ,קעווצ רעדנַאנַא
 רע סָאװ ןופ ,לעטימ סלַא ,ךַאז עדעי טסיָאגע םעד ןענעיד טינ ןעד
 ןעצישעב רע לָאז סָאװ רַאפ ןוא ? קעווצ רעטצעל רעד ןיילַא זיא

 -ַאטעלָארּפ רעד .ש ,ב .צ ,טשינרָאג וצ םהיא טנעיד סָאװ ,ךַאז ַא

 ? טַאַאטש םעד --- רעיר

 ,סנעגייא זיא סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא ןייא טסילש טייהנעגייא יד
 טָאה ךַארּפש עכילטסירק יד סָאװ ,ערהע וצ רעדעיוװ טגנערב ןוא
 -סָאמ ןעדמערפ ןייק טינ רעבָא טָאה טייהנעגייא יד .טרהעמוארעפ
 ,טייהיירפ יד יוז ,עע ד י א ןייק טינ טּפיוהרעביא זיא ןוא ,בַאטש
 גנוביירשעב ַא רָאנ ןיא יז :.ג .ד .א טייקכילשנעמ ,טעטילַארָאמ
 .רעסמיטנענייא -- םעד ןופ
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 זז

 רעמיטנעגייא רעד
 -עביל םעד ךרוד עניניימ סָאד וצ ןוא ךיז וצ ךיא םוק -- ךיא

 ? םזילַאר

 םעד ?ןעכיילנ ןייז רַאפ רעלַארעביל רעד טלַאה ןעמעוו
 ןַאד --- ךָאד וטזיב סָאד ןוא -- שנעמ ַא רָאנ ייז וד { ןעשנעמ

 גינעוו רהעז ךיז טגערפ רֶע .רעדורב ןייז רעלַארעביל רעד ךיד טּפור

 ,ןעטײקשירַאנ-טַאװירּפ ןוא ןעגנוניײמ-טַאװירּפ ענייד ןעגעוו ךָאנ
 ,"ןעשנעמ , םעד ןעקילברעד ריד ןיא רָאנ ןָאק רע ביוא

 טַאוװירּפ טזיב וד סָאװ גינעוו רהעז טעטכַא רע רעבָא יוז ױזַא

 גנערטש ךיז טלַאה רע ןעוו ,טנָאזעג רעגיטכיר --- ,(דיחי תרותב)
 --- ,םעד ףיוא טינ טכיוועג ןייק רָאנ רע טנעל ,ּפיצנירּפ ןייז ייב
 ןימ תרותב) םיטַארענעג טזיב וד סָאװ ,סָאד רָאנ ריד ןיא רע טהעז

 ,ךיד טינ ריד ןיא טהעז רע :; רעטרעוו ערעדנַא טיִמ .(ישונאה

 ,ןעשנעמ םעד רָאנ ,ןעלרעמש רעדָא ןעלקנַאי טינ ,ןימ םעד רָאנ
 ןייד רעדָא ןעזעוו ןייד רָאנ ,ןעניצנייא רעדָא ןעכילקריוו םעד טינ

 .טסייג םעד רָאנ ,ןעשנעמ ןעגיד'תוימשנג םעד טינ ,ףירגעב

 זיא רע םירָאװ ,ןעכיילג ןייז ןעוועג טינ וטסלָאװ לעקנַאי סלָא

 ,עבלעז סָאד וטזיב שנעמ סלַא ;לעקנַאי טינ ךָאד ןיא ,לירעמש
 םהיא רַאפ טריטסיזקע לעקנַאי סלַא וד יו תויה ןוא .זיא רע סָאװ
 רעלַארעביל ַא זיא רע יו טייוו ױזַא .ח .ד) טשינרָאג יו טוג ױזַא

 ךיז רע טָאה ,(טסיָאגע ןַא ןפוא ןעטסואוועבנוא ןַא ףיוא טינ ןוא

 טינ טבעיל רע :טכַאמעג טבייל רהעז תמאב "עבעיל-רעדורב , יד

 -יו טשינ ליוװ ןוא טשינרָאג סייוו רע ןעמעוו ןופ ,ןעלקנַאי ריד ןיא

 .ןעשנעמ םעד רָאנ ,ןעס

 ,"ןעשנעמ , רעסיוא ןהעז וצ טשינרָאנ רהעמ ריד ןוא רימ ןיא
 עכילטסירק יד ץיּפש ןעטצעל םוצ זיב ןעביירט טסייה סָאד ---

 טשינ ןרעדנַא םעד רַאפ זיא רענייא רעכלעוו טיול ,גנואיושנַא

 ןעפורעכ זיא סָאװ ,שנעמ ַא .ש .ב .צ) ףירנע ב  ַא יװ רהעמ
 .(.וו .זַא .א טייקגילעז וצ
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 רעטנוא ףיונוצ זנוא טמהענ םוטנעטסירק עכילטנעגייא סָאד

 ס'טָאג, רימ ןענייז ָאר :ףירגעב םעניײמעגלַא-רעגינעװ ַא ךָאנ

 "נפ עלַא טינ =."טסייג ם'טָאג ךרוד ןעבירטעג, ןוא "רעדניק

 .,רעדניק ס'טָאג ןענייז ייז זַא ,ןעמהירעב ךיז ןענָאק ןעגעווטסער

 זַא ,םסייג רעזנוא וצ תודע טגָאז סָאװ ,טסייג רעגיבלעזרעד , רָאנ

 סע רעדניק עכלעוו ךייא וצ טקעלּפטנע ,רעדניק ס'טָאג ןענייז רימ

 ַא רָאט ,דניק ם'טָאג ןייז וצ ידכ ,ךילנלַאפ **,ס'?עווייט םעד ןענייז

 עסיוועג זַא ,סע טסייה ;דניק ַא ס'לעווייט םעד ןייז טינ שנעמ

 ,ןעגעגַאד .רעדניק ס'טָאג רַאפ ןענעכער טינ ךיז ןענָאק ןעשנעמ

 רימ ןעפרַאד ,ןעשנעמ .ה .ד ,רעדניקנעשנע מ  ןייז וצ ידכ

 יּפמעזקע ןייז רָאנ ןעפרַאד רימ ,ןי מ-ךעשנעמ םעד וצ ןרעהעג רָאנ

 ,"ךיא, רעד טָא סלַא ןיב ךיא סָאװ .ןימ ןעגיזָאד םעד ןופ ןערַאל

 -י ר ּפ ןיימ זיא סע רָאנ ,ןָא טשינ לַארעביל ןעטוג סלַא ריד טהעג

 עדייב ןענייז רימ סָאװ ,גונעג זיא סע ;ןיילַא ךַאז-טַאוו

 -ןעשנעמ םעד ןופ .ה .ד ,רעטומ רעגיבלעזרעד ןוא ןייא ןופ רעדניק

 .ןעכיילג ןייד ךיא ןיב דניקנעשנעמ סםלַא :ןימ

 ,ךיא רעגיד'תוימשג רעד טָא רשפא ?  ריד ךיא ןיב סָאװ זיא

 רעניזָאד רעד .סָאד טינ רָאנ ,ןיינ ,הָא ?העג ןוא העטש ךיא יו

 -נעדייל ןוא ןעסולשעב ,ןעקנַאדעג ענייז טימ ךיא רעניד'תוימשג

 טהעג עכלעוו ,"ךַאז-טַאװירּפ , ַא ןעגיוא ענייד ןיא זיא ןעטפַאש

 "ריד רַאפ ךַאז , ַא סלַא ."ךיז רַאפ , ךאז ַא זיא ,ןָא טשינרָאג ריד

 רָאנ ,ןימ ןיימ ןופ ףירגעב רעד ,ףירנעב ןיימ רָאנ טריטסיזקע

 טסייה רע יװ םוג ױזַא טקנוּפ טלָאװ סָאװ ,רעד ,שנעמ רעד

 טינ רימ ןיא טסחעז וד .לעסָאי רעדָא םייח ןייז טנַאקעג ,לעקנַאי

 ,חֹור םעד ,סכילקריווטינ ַא סעּפע רָאנ ,ןעגיד'תוימשג םעד ,ךימ

 .ןע שנ ע מ ַא .ה .ד

 רימ ןעבָאה ןעטרעדנוהרהָאי עכילטסירק יד ןופ ךשמ םעד ןיא

 ,ןעכיילג רעזנוא, סלַא טרעלקרעד ןעשנעמ עטסנעדיישרעפ יד

 רימ סָאװ ,טסייג םענעי ןופ ךרע םעד ןיא לָאמ סעדעי רעבָא

 ןעמעוו ןיא ,ןעשנעמ ןעדעי .ש .ב .צ -- טרַאװרעד ייז ןופ ןעבָאה

 -גיטפרעדעב רעד ןופ טסייג םעד טָאה רע זַא ,ןייז רעשמ ןָאק ןעמ

 .14 ,9 רעמיור *

 .14 ,8 רעמיור טיִמ 10 ,8 ןָאהָאי :ךיילגרעפ **
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 טָאה סָאװ ,ןעשנעמ ןעדעי רעטעּפש ןַאד ; ןרעוו וצ טזיילרעד טייק

 טגייצ סָאװ ,ןעשנעמ ןעדעי ךילדנע ,טייקגיטכערעג ןופ טסייג םער
 ױזַא טָא .םינּפ ןעכילשנעמ ַא ןוא טסייג ןעכילשנעמ ַא סױרַא
 ."טייהכיילג , ןופ ּפיצנירּפ-דנורג רעד טרעדנעעג ךיז טָאה

 ןופ טייהכיילג סלַא טייהכיילג יד ױזַא טָא גידנעסַאפפיוא
 ַא טקערטנע םינּפ ?כ לע ןעמ טָאה ,טסייג ןעבכילשנעמ
 רעוו םירָאו ;ןעשנעמ על ַא ןייא טסילש סָאװ ,טייהכיילג

 ןעכילשנעמ ַא ןעבָאה ןעשנעמ רימ זַא ,ןענעקייל טנָאקעג טָאה
 ַא רעסיוא טסייג רעדנא ןייק טינ ןעבָאה רימ זַא .ה .ד ,טסייג
 ! ןעכילשנעמ

 ןיא רעדייא רעטייוו רעבירעד רעטציא רימ ןענייז רעבָא
 ןעבָאה טלָאזעג רימ ןעבָאה טסלָאמַאד ? םוטנעטסירק ןופ גנַאּפנָא

 ;|ע כילשנע מא רעטציא ,טסייג ןעבילטעג ַא
 זיא ,טּפעשעגסױא טינ זנוא טָאה טסייג רעכילטעג רעד רעבָא ביוא
 סָאװ ,סָאד ןעקירדסיוא ןעצנַאנניא רעכילשנעמ רעד לָאז ױזַא יו

 סָאװ ,טימרעד זַא ,טניימ .ש .ב .צ ,ךאברעייפ ?ןעניז רימ

 -רַאװ יד ןענופעגסיוא רע טָאה ,עכילטעג סָאד טכילשנעמרעפ רע
 שנעמ רעד ןיא ,םירוסי טכַאמעג זנוא טָאה טָאג ביוא ,ןיינ .טייה
 רבדה רוציק רעד .ןעקירד וצ זנוא רעכילצרעמש ךָאנ דנַאטש םיא

 ןעגעוו ךַאז עטסנעלק יד זיא ,ןעשנעמ ןענייז רימ סָאװ סָאד : זיא
 ןופ ענייא זיא סע טייוו יו ףיוא גנוטיידעב ַא רָאנ טָאה סָאד ,זנוא
 'נוא זיא סע לעיפיוו ףיוא .ה .ד ,ןעטפַאשנענייא ערעזנוא
 ַא ךיוא ךיא ןיב ןעכַאז ערעדנַא ןעשיווצ ,סיווענ .םוטנעגייא רעז
 רעדָא ,סע טסייה ,ה י ח ַא ,יח לעב ַא .ש .ב .צ ןיב ךיא יוװ ,שנעמ

 ךימ ליוו סע רעוו רעבָא ; .ג .ד .א רענילרעב ַא ,רעעּפָאריײא ןַא

 ןעבעגעג רימ טלָאװ ,רענילרעב סלַא רעדָא ןעשנעמ סלַא ןעטכַא רָאנ

 ? סָאװרַאפ ןוא .גיטלינכיילג רהעז רימ זיא עכלעוו ,גנוטכַא ַאזַא

 ןעטפַאשנענייא עניימ ןופ ענייא רָאנ טעטכא רע ?ייוו
 .ךימ טינ

 רעכילטסירק ַא .טסייג םעד טימ ךיוא ױזַא טקנוּפ זיא סע
 טוג ץנַאנ ןָאק ,טסייג ןימ ַאזַא ךָאנ ןוא טסייג רעטכערעג ַא ,טסייג
 ,םומנעגייא ןיימ .ה .ד ,טפַאשנענייא ענעברָאװרע ןא עניימ ןייז
 ךיא טינ ,רעניימ זיא רע :טסייג רעד טָא טינ ןיב ךיא רעבָא
 ,רענייז
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 "טרָאפ יד רָאנ םזילַארעניל םעד ןיא רעבירעד ןעבָאה רימ !
 ,"ךיא, םעד ןופ גנוצעשגנירג רעכילטסירק רעטלַא רעד ןופ גנוצעז

 ךיא יו ןעמהענ וצ ךימ טָאטשנַא .ןעלקנאי ןעגניד'תוימשנ םעד ןופ

 -םַאשנעגייא עניימ ףיוא ,םוטנעגייא ןיימ ףיוא רָאנ ןעמ טקוק ,ןיב

 ןיימ --- בעילוצ רָאנ ,דנוב-עהע ןַא רימ טימ טסילש ןעמ ןוא ,ןעט

 טינ ,בָאה ךיא סָאװ טַארייה ןעמ יוװ ,סיוא טמוק סע ; ןענעמרעפ

 לַארעביל רעד ,טסייג ןיימ ןָא ךיז טלַאה טסירק רעד .ןיב ךיא סָאװ

 .טייקכילשנעמ ןיימ ןָא ---

 סָאד סלַא טינ טכארטעב ןעמ ןעכלעוו ,טסייג רעד ביוא רעבַא

 םעד סלַא רָאנ ,ךיא ןעניד תוימשנ םעד ןופ םוטנעגייא

 רעד ךיוא זיא ןַאד ,טסנעּפשעג ַא ןיא ,אפוג ךיא ןעכילטנעגייא
 ,טפאשנעגייא ןיימ סלַא טנעקרעדנָא טינ טרעוו רעכלעוו ,שנעמ

 ,קנַאדעג א ,חור ַא יו רהעמ טשינ ,ךיא רעכילטנענייא רעד סלַא רָאנ

 .ףירגעב ַא

 -םעד ןיא םורַא רעלַארעביל רעד ךיוא ךיז טהערד רעבירעד
 רעד לייו ,שנעמ א טזיב וד .טסירק רעד יווװ ,זיירק ןעגיבלעז

 ,ריד ןיא טניואוו ,!?לכב| שנעמ רעד .ח .ד ,טייהשנעמ רעד טסייג
 ; טסירק א וטזיב ,ריד ןיא טניואוו טסייג 'סוטסירק ןעוו ,יוו ױזַא
 ןליפא ןעוו ,ךיא רעטייווצ סלא ריד ןיא טניואוו רע יוז תויה רעבָא

 ריד רע טביילב ,ךיא "רערעסעב , רעדָא רעכילטנענייא ןייד סלַא

 .שנעמ ןרעוו וצ ןעצנַאנניא ןעבערטש טזומ וד ןוא ,גיטלעוורענעי

 ןעבערטש סָאד יו ,זָאלטכורפ ױזַא טקנוּפ זיא סאוו ,ןעבערטש ַא

 ! טסיינ רעגילעז ַא ןעצנַאנניא ןרעוו וצ טסירק םעד ןופ

 טרימַאלקַארּפ טָאה םזילַארעביל רעד יו םעדכָאנ ,רעטציא

 רָאנ זיא טימרעד זא ,ןענָאזסױרַא ןעפָא סע ןעמ ןָאק ,ןעשנעמ םעד

 -נעטסירק םעד ןופ ץנעווקעזנָאק עטצעל יד ןרָאװעג טרהיפעגכרוד

 טינ הלחתכל ךיז תמאב טָאה םוטנעטסירק סָאד זַא ןוא ,םוט

 -נע מס ם ע ד ןעריזילַאער וצ יו עבַאנפיוא רעדנַא ןייק טלעטשעג

 .עיזוליא יד סױרַא טמוק ןופרעד ,"ןעשנעמ ן'תמא , םעד ,{ ע ש

 םער וצ הטרעוו ןעכילדנענוא ןַא וצ-טביירש םוטנעטסירק סָאד זַא

 ןיא ,טייקכילברעטשנוא ןופ ערהעל רעד ןיא .ש .ב .צ יו) ךיא

 הטרעוו םעד טא ,ןיינ .(:וװ .זַא .א המשנ רעד רַאפ גרָאז רעד

 רעד, רָאנ .ןילַא "| ע ש נ ע מ ם ע ד, רָאנ ןייא רע טלייט

 ןיב ,שנעמ ַא ןיב ךיא לייוו רָאנ ןוא ,ךילברעטשנוא זיא "שנעימ
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 טזומעג םוטנעטסירק סָאד טָאה טקַאפ ןיא .ךילברעטשנוא ךיוא ךיא

 םזילַארעביל רעד יו טקנוּפ ,ןרָאלרעפ טינ טהעג רענייק זַא ,ןענרעל

 -גיבייא ענעי רעבָא ;ןעשנעמ סלַא ךיילג ןעמעלַא ךיוא טלעטש

 ןעשנעמ םעד רָאנ עגונ ןיא ,טייהכיילג יד יו טקנוּפ ,טייק
 הינסכא לעב רעד ןוא רענערט רעד סְלַא רָאנ .ךימ טינ ,רימ ןיא

 טברַאטש גינעק , רעד יו רעגייטש א ,טינ ךיא ברַאטש "ןעשנעמ,, ןופ
 ,ברַאטש ךיא ; טביילב גינעק רעד רעבָא ,טברַאטש גיוודול ."טינ
 וצ ןעצנַאגניא ידכ .טביילב ,"שנעמ , רעד ,טסייג ןיימ רעבָא

 ןוא ןעדנופרע ןעמ טָאה ,"ןעשנעמ , םעד טימ ךימ ןעריציפיטנעדיא

 רעכילקריוג ַא ןרעװ זומ ךיא זַא ,גנורעדָאפ יד טלעטשעגפיוא
 *'"ןעזעוו-סגנוטַאג

 עזָאפרָאמַאטעמ עטצעל יד רָאנ זיא ןָאיגילער עכילשנעמ יד
 רעד ןיא ןָאינילער א םירָאוו .,ןָאיגילער רעכילטסירק רעד ןופ
 ןוא ,רימ ןופ ןעזעוו ןיימ בא טלייט רע סָאװ ,רַאפרעד םזילַארעביל

 -נעמ םעד, טביױהרעד רע ?ייו ;רימ רעביא םהיא טלעטש
 ןָאיגילער רעדנַא זיא סע עכלעוו יוװ ,סָאמ רעבלעזרעד ןיא ."ןעש
 ןופ טכַאמ רע לייו ;ןעצעג ערהיא רעדָא טָאג רהיא טביוהרעד
 טּפיוהרעביא טכַאמ רע ?ייוו ,סניטלעוורענעי ַא סעּפע עגיניימ סָאה

 ,םוטנעגייא ןיימ ןוא ןעטפאשנעגייא עניימ ןופ ,עניניימ סָאד ןופ

 טלעטש רע לייוו ,ץרוק ;"ןעזעו, ַא ךילמענ ,סדמערפ ַא סעּפע
 םעדכרוד רימ רַאפ טפַאש ןוא "ןעשנעמ , םעד רעטנוא ךימ

 ןָאיגילער סלַא ךיז טרעלקרעד םזילַארעביל רעד רעבָא ."ףורעב ,, ַא

 ןעגיזָאד םעד רַאפ טרעדָאפ רע ןעוו ,ךָאנ םרָאפ רעד טיול ךיוא

 ,ןעביולג ַא, ,רעפייא-סנעביולג ַא ,ןעשנעמ םעד ,ןעזעוו ןעטסכעה

 ,רעפייא ןעגידרעייפ ַא לָאמַא ןעזייוועב ךיוא ךילדנע טעוװ רעכלעוו

 רעבָא תויה ** ."ןרעוו טגעיזעב ןענָאק טינ טעוװ סָאװ ,רעפייא ןַא

 רעד ךיז טלַאהרעפ ,ןָאינילער עכילשנעמ ַא זיא םזילַארעביל רעד יו
 רעדעי ןופ םייבר יד וצ טנַאר על ַא ט םזילַארעביל םעד ןופ יבר

 יו טקנוּפ ,(.װ .זַא .א עשידיא ,עשילָאטַאק) ןָאינילער רעדנַא
 ,םענייא ןעדעי וצ ןעטלַאהרעפ ךיז טָאה רעסיורג רעד ךירדעירפ

 .ז ,"רעכיב-רהָאי עשיזיוצנַארפ-שטייד יד ןיא סקרַאמ .ש .ב .צ *
7. 

 .01 .ז ,"עגַארפנעדוי , :רעיוב ָאנורב **
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 וצ קוליח ןייק ,ןַאטרעטנוא סלַא ןעטכילפ ענייז טליפרע טָאה סָאװ

 יד טָא .טגיינעג ןייז טינ געמ רע ןרעוו-נילעז ןופ םרָאפ רעכלעוו

 ןַא ןופ הנרדמ רעד וצ ןרעוו ןעביוהרעד טציא ףרַאד ןָאיגילער

 עלַא ןופ ןרעװ טרעדנוזעגבָא זומ ןוא ,רענעמונעגנָא-ןיימעגלַא

 ןעגעקטנַא ,"ןעטײקשירַאנ-טַאוװירּפ, עזיולב ןופ יו ,עגירעביא

 ,טינ תושממ ןייק ןעבָאה ייז תמחמ ,סנעגירעביא ףרַאד ןעמ עכלעוו

 .לַארע ביל טסכעה ןעטלַאהרעפ ךיז

 יד ,ןָאיגילער - סטַאַאטש יד ןעפורנָא יז ןָאק ןעמ

 ,ןיז ןענירעהַאזיב םעד ןיא טינ ,"טַאַאטש ןעיירפ , ןופ ןָאיגילער

 םעד ןופ טרינעליוירּפ רעדָא טנוצרַאפעב זיא סָאװ ענייא יו

 זיא "טָאַאטש רעיירפ,, רעד עכלעוו ,ןָאיגילער יד סלַא רָאנ ,טַאַאטש

 ,םענייא ןעדעי ןופ ןרעדָאפ וצ טניטיונעג רָאנ ,טניטכערעב רָאנ טינ

 יז .זיא-סע-רעוו רעדָא ,טסירק ַא ,דיא ַא םיטַאוירּפ זיא רע ייס

 יד יו ,ןעטסנעיד עגיבלעזיד טקנופ טַאַאטש םעד רַאפ טוהט

 -ימַאפ יד ידכ .עילימַאפ רעד רַאפ (טייקנעבעגרעביא יד) טעטעיפ

 ןרעוו ןעטלַאהענפיוא ןוא טנעקרעדנָא דנַאטשעב רחיא ןיא לָאז עיל

 גנודניברעפ-טולב יד םהיא זומ ,רעדעילנטימ ערהיא ןופ ןעדעי ןופ

 ןופ להיפענ ַא ןייז זופ רהיא רַאפ ?היפעג ןייז ןוא ,גילייה ןייז

 רעדעי ןעכלעוו ךרוד ,דנַאב-טולב םעד וצ טקעּפסער ןוא טעטעיּפ

 ױזַא .ןָאזרעּפ עטנילייהעג ַא םהיא רַאפ טרעוו רעטדנַאװרעפ-טולכ

 עניזָאד יד עדניימענ-טַאַאטש רעד ןופ דעילנ ןעדעי רַאפ זומ ךיוא

 רעטסכעה רעד זיא רעכלעוו ,ףירנעב רעד ןוא ,נילייה ןייז עדניימעג

 רעטסכעה רעד ךיוא ןייז ןפוא ןעניבלעז ן'פיוא זומ ,טַאַאטש ן'רַאפ

 ,םהיא רַאפ

 ?טַאַאטש ן'רַאפ רעטסכעה רעד רעבָא זיא ףירנעב רעכלעוו

 -לעזענ עכילשנעמ-ףךילקריוו ַא ןייז וצ ףירנעב רעד סיוועג ץנַאנ

 ךילקריוו זיא סָאװ ,רערעדעי רעכלעוו ןיא ,טפַאשלעזעג ַא ,טפַאש

 !עמוקעב ןענָאק לָאז ,שנעמנוא ןייק טינ .ה .ד ,שנעמ ַא

 געמ טַאַאטש ַא ןופ ץנַארעלָאט יד .דעילנטימ סלַא עמהַאנפיוא ןַא

 ןוא ןעשנעמנוא ןַא ןענעקטנַא רעבָא ,טייוו יוז טסייוו רעוו ןהעג

 רעד טָא זיא ךָאד ןוא .ףיוא יז טרעה עכילשנעמנוא סָאד ןעגעקטנַא
 סָאװטע אפונ עכילשנעמנוא סָאד זיא ךָאד ,שנעמ ַא "שנעמנוא,

 טינ ,ןעשנעמ ַא ןיא רָאנ ךילנעמ זיא סָאװ סעּפע ,ָאי ,סעכילשנעמ

 רעבָא ."סעכילגעמ-נעשנעמ , סָאװטע זיא סע .ה .ד ,היח ןייק ןיא
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 טַאַאטש רעד םהיא טסילש ךָאד ,שנעמ ַא זיא שנעמנוא רעדעי םגה
 טלעדנַאוװרעפ רעדָא ,(הסיפת ןיא) ןיירַא םהיא טצעז רע .ה .ד ,סיוא

 -ומָאק םעד טיול) רבח-סינגנעפעג ַא ןיא רבח-טַאַאטש ַא ןופ םהיא
 .(עסָאנעגיזיױה-ןעקנַארק רעדָא דזיוה-םיעגושמ ַא ןיא --- םזינ

 זיא ,זיא שנעמנוא ןַא סָאװ ,רעטרעוו ענעקורט ןיא ןענָאז וצ
 טינ טכערּפשטנע סָאװ ,שנעמ א ןיא סָאד : רעווש סרעדנוזעב טינ
 ןיא עכילשנעמנוא סָאד יו טַארקַא ,"שנעמ, ףירגע ב םעד

 -שנעמ ןופ ףירגע ב םעד טיס טינ טמיטש סָאװ ,סעכילשנעמ ַא
 טכערּפשרעדיװ סָאװ ,?ייטרוא ,, ןַא ןָא סָאד טפור קיגָאק יִד .סעכיל

 זַא ,לייטרוא ַאזַא ןעגָאזסױרַא טגעמעג ןעמ טלָאװ ."ןיילַא ךיז

 טלָאװ ןעמ ביוא ,שנעמ ןייק נידנעייז טינ ,שנעמ ַא ןייז ןָאק רענייא

 ןעשנעמ ןופ ףירגעב רעד זַא ,עזעטָאּפיה רעד ןופ ןעטלַאהעג טינ

 ןָאק ןעזעוו סָאד זַא ,ץנעטסיזקע ןייז ןופ טרעדנוזעגבא ןייז ןָאק
 רעד ןוא רעד :טגָאז ןעמ ?ננוניישרע רעד ןופ טרעדנוזעגבָא ןייז

 .שנעמ ןייק טינ רעבָא זיא רע ,שנעמ סלַא ליפא טניישרע

 יד ןעבָאה "?ייטרוא ןעדנעכערּפשרעדיױװ-טסבלעז, םעד טָא

 -כָאנ ןעטרעדנוהרהָאי ןופ הייר עגנַאל ַא ןעבעגעגסױורַא ןעשנעמ

 ןענייז טייצ רעגנַאל רעד טָא ןיא ,סָאד יו רהעמ ךָאנ ,ָאי !דנַאנַא

 טָאה רענלעצנייא רעכלעו .ןעשנעמנוא -- ןעוועג רָאנ

 םוטנעטסירק סָאד ? ףירנעב ןייז ןעכָארּפשטנע ןעבָאה טנָאקענ

 זיא -- סוטסירק -- רענייא רעד טָא ןוא ,ןעשנעמ ןייא רָאנ ןעק
 .ה ,ד ,ןיז ןעטרהעקרעפ ןיא שנעמנוא ןַא טייצ רעניבלעזרעד ןיא

 רעכילפריוו .ַא ."טָאנה ַא ,שנעמ רעכילשנעמרעביא ןַא

 ,שנעמנוא רעד --- רָאנ זיא שנעמ

 ּייז ןענָאק סָאװ -- טינ ןעשנעמ ןייק ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ
 ,שנעמ רעכילקריוו רעדעי ?ועטסנעּפשענ יוװ שרעדנַא ןייז
 הע לייוו רעדָא ,"שנעמ , ףירגעב םעד טינ טכעוּפשטנע רע לייוו

 העבָא ןעד ךיא ביילב .חור ַא זיא ,"שנעמיסגנוטַאג , ןייק טינ זיא

 ןעשנעמ םעד רעטנורַא גנערב ךיא ןעוו ,ןַאד וליפא שנעמנוא ןַא
 ַא ןעבילבעגנ רימ רַאפ זיא ןוא ךימ רעביא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו)
 ןעזעוו ןיימ ,עבַאנפיוא ןיימ ,לַאעדיא ןיימ טְלַא ,רעגיטלעוורענעי

 רימ זיא סָאװ ,טפַאשנעניי א ןַא רעניימ ֹוצ (ףירנעב רעדָא
 טשינרָאג רהעמ זיא שנעמ רעד זַא ױזַא ,ןערָאבעגטימ ןוא ןענייא
 ץלַא ןוא ,ץנעטסיזקע עכילשנעמ ןיימ ,טייקכילשנעמ ןיימ רעסיוא
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 ,םע והט ךי א ?ייוו ,ךילשנעמ רעבירעד עקַאט זיא והט ךיא סָאװ

 ? "שנעמ , ףירגעב םעד טכערּפשטנע סע לייוו רעבירעד טינ רעבָא
 םירָאװ ;םענייאניא שנעמנוא ןוא שנעמ רעד ךילקריוו ןיב ךיא
 ןיב ךיא .ח .ד ,שנעמ רעדייא רהעמ ךיילגוצ ןיב ןוא שנעמ ןיב ךיא
 .רעניימ טפַאשנענייא רעזיולב רעד טָא ןופ "ךיא , רעד

 טינ זנוא טָאה ןעמ זַא ,וצרעד ןעמוק ךילדנע טזומעג טָאה סע

 .ןעשנעמ ןרעוו וצ רָאנ ,ןעטסירק זיולב ןייז וצ טרעדָאפעגפיוא רחעמ

 ךילקריוו לָאמנייק ןעטסירק ןייק וליפא ןעבָאה רימ םגה םירָאוװ
 -ילעב עמירָא , ןעבילבעג גיבייא ןענייז רימ רָאנ ,ןרעוו טנָאקעג םינ

 רערַאבכיירנרעד-טינ ַא ןעװעג ךיוא זיא טסירק רעד) "תוריבע
 ױזַא ןעמוקעג טינ םעד ןופ ךורּפשרעדיװ רעד זיא ךָאה ,(לַאעדיא
 רעטכייל ןעוועג זיא עיזוליא יד ןוא ,ןייזטסואוועב ן'רַאפ רָאלק
 ןעלדנַאה ןוא ןעשנעמ ןענייז רימ סָאװ ,זנוא ןעוו ,רעטציא רעדייא
 ןעלדנַאה שרעדנַא ןוא ןייז שרעדנַא טינ ראג ןענָאק ןוא --- ךילשנעמ
 ןייז ןעלָאז ריפ :גנורעדָאפ יד טלעטשעג טרעוו זנוא ןעוו ---
 ,"ןעשנעמ עבילקריוו , ,ןעשנעמ

 ךָאנ ךיז טּפעלק סע יו ױזַא ,ןעטַאַאטש עגיטנייה ערעזנוא
 ףױרַא ןעגעל ,ןעכַאז דנַאהרעלַא רעטומ רעכילכריק רעייז ןופ ייז וצ
 .ש .ב .צ) ןעגנוטכילפרעפ ענעדיישרעפ עגירעהעגנָא ערעייז ףיוא
 -טנעגייא ,ןעטַאַאטש יד ,ייז ןעהעג עכלעוו ,(טעטיזעיגילער עכילכריק
 יז ןענעקיילרעפ ,ןעמונעג ?לכ ןיא ,ךָאד רעבָא }; ןָא טשינרַאג ךיל
 ןעטכַארטעב ייז לָאז ןעמ ןעליוו ייז םירָאװ ,םינ גנוטיידעב רעייז
 רעד עכלעו ןא ,}ע ט פ ַאש עז עג עכילשנעמ רַאפ
 רעגינעוו ולימא זיא רע ןעוו ,שנעמ סלַא דעילגטימ ַא ןייז ןָאק שנעמ
 ןעטַאַאטש עטסיימ יִד .רעדעילגטימ ערעדנַא רעדייא טריגעלױוירּפ
 -ןעמהענ ןוא עטקעס רעזעיגילער רעדעי ןופ רעגנעהנָא וצ-ןעזָאל
 ,ןעדיא :ןָאיצַאנ ןוא עסַאר ןופ דיישרעטנוא ןהֶא ןעשנעמ ףיוא
 רענריב עשיזיוצנַארפ ןרעוו ןענָאק .וו .זַא .א ןערהָאמ ,ןעקרעט
 רָאנ טקוק רעגריב ַא ןעמהענפיוא םייב ,סע טסייה ,טַאַאטש רעד
 - ,עגיביולג ןופ טפַאשלעזעג ַא סלַא ,ךריק יד .שנע ם. ַא זיא רע יצ
 ; ןעשנעמ ןעדעי סיוש רהיא ןיא ןעמהענפיוא טנַאקעג םינ םָאה
 ןעו .ָאי סע ןָאק ןעשנעמ ןופ טפַאשלעזעג א סלַא טַאַאטש רעד
 --- ,ּפיצנירּפ ןייז טרהיפעגכרוד ןעצנַאגניא טָאה טַאַאטש רעד רעבָא
 ץוחַא ,טשינרָאג רהעמ ענירעהעגנָא ענייז ןיא ןייז וצ רעשמ טיג
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 רענַאקירעמַאידרָאנ יד וליפא ןענייז טציא זיב) ןעשנעמ ןענייז ייז זַא

 ,ןָאיגילער ןעבָאה ייז זַא ,עגירעהעגנָא ערעייז ןיא רעשמ ןעטַאַאטש

 ,(טעטיליבַאטקעּפסער ןוא טייקכילרהע ןופ ןָאיגילער יד סנעטסגינעוו

 טלעטש רע תעב .רבק ןייז ןעבָארגעגסױא ןיילַא ךיז רע טָאה ןַאד

 ןענייז ,ןעשנעמ רעטיול רעגריב ענייז ןיא טציזעב רע זַא ,רָאפ ךיז

 ןופ רערעדעי וא ,ןעטסיִאג ע רעטיול ןרָאװעג עלייוורעד ייז

 ןעטפערק עשיטסיָאגע ענייז טיול ,טַאַאטש םעד ,םהיא טצונעב ייז

 טהעג ,ןעטסיָאנע יד טימ טקילפנַאק ןיא גידנעמוק .ןעקעווצ ןוא

 ךיז ןעהיצעב ייז םירָאװ ;דנורג"וצ "טפַאשלעזעג עכילשנעמ , יד

 -ערט ייז רָאנ ,ןעשנעמ סלַא ערעדנַא יד וצ ענייא רחעמ טינ

 סָאװ ,"רהיא, ןַא ןוא "וד, ַא ןעגעקטנַא ךיא  ַא יװ סױרַא ןעט

 .רימ וצ שירענגעג ןוא רימ ןופ ןעדיישרעפ ןעצנַאנניא ןענייז

 ,טייקכילשנעמ רעזנוא ףיוא ןענעכער זומ טַאַאטש רעד ןעוו

 ףיוא ןענעכער ןומ רע :ןעגָאז טלָאװ ןעמ יו עבלעזסָאד סע זיא

 ןרעדנַא םעד ןיא רענייא ןהעז .טייקשילַארָאמ רעזנוא

 יו ןרעדנַא םעד רעכיאנעגעג רענייא ןעלדנַאה ןוא ןעשנעמ םעד

 זיא סָאד .גנורהיפפיוא עשילַארָאמ ַא ןָא ןעמ טפור סָאד ,ןעשנעמ

 -נעטסירק ןופ "עבעיל עגיטסיינ, יד יוװ ךַאז עניבלעזיד רָאה ן'פיוא

 -נעמ םעד העז ךיא יו ,ןעשנעמ םעד ריד ןיא העז ךיא ביוא .,םוט

 ךיא גרָאז ןַאד ,רימ ןיא ,ןעשנעמ םעד יו טשינרָאנ רהעמ ןוא ,ןעש

 רימ םירָאוװ ,רימ רַאפ ןעגרָאז טלָאװ ךיא יוװ טַארוקַא ריד רַאפ

 ןעשיטַאמעטַאמ םעד יו רהעמ טשינ רָאפ ךָאד ןעלעטש עדייב

 זיא ,"נ, וצ ךיילג זיא "ב, ןוא "נ, וצ ךיילג זיא "א, ןעו :ץַאז

 יװ טשינרָאג רהעמ ןיב ךיא .ה .ד ;"ב, וצ ךיילג "א, ךילנלָאפ

 ןענייז ךילנלָאפ ,שנעמ ַא יו טשינרָאנ רהעמ טזיב וד ןוא שנעמ ַא

 םעד טימ טינ ךיז טגָארטרעּפ לַארָאמ יִד .עגיבלעז סָאד וד ןוא ךיא

 ןיא ןעשנעמ םעד רָאנ ,ןעטליג ךימ טינ טזָאל יז ?ייוו ,םזיִאנע

 ןופ טפַאשלעזעג ַא זיא טַאַאטש רעד רעבָא ביוא  ,רימ

 רענייא רעדעי סָאװ ,"ן'ךיא, ןופ ןייארעפ ַא טינ ,{ ע ש נ ע מ
 ןעטלַאה טינ לַארָאמ רעד ןהָא ךיז רע ןָאק ןַאד ,ניוא ןיא ךיז טָאה

 ,לַארָאמ רעד ףיוא ןהעטשעב זומ ןוא

 .םיאנוש ,ךיא ןוא טַאַאטש רעד ,עדייב רימ ןענייז רעבירעד
 -ילשנעמ , רעד ןופ ןייזליואוו סָאד טינ טנעיל ,טסיָאגע םעד ,רימ

 ךיא ,טשינרָאנ רהיא רעפּפָא ךיא ;ןעצרַאה םִא "טפַאשלעזעג רעכ
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 ,ןעצונעב גידנעטשלָאפ ןענָאק וצ יז רעבָא ידכ .רָאנ יז ץונעב
 ַא םעניימ ןיא ןוא םוטנעגייא ןיימ ןיא רעסעב יז ךיא ?עדנַאוװרעּפ

 -רע פ םעד טרָא רהיא ףיוא יוב ןוא יז טכינרעפ ךיא .ה .ד ,ףַאשעג
 ןעטסיָאנע ןופ ןייא

 ,רימ וצ טפַאשדנייפ ןייז סיױרַא טַאַאטש רעד טזייוו ךיוא ױזַא
 ,גנורעדָאפ ַא --- שנעמ ַא ןייז לָאז ךיא טרעדָאפ רע סָאװ םעדכרוד

 ןוא שנעמ ַא ןייז טיג ךיוא ןָאק ךיא זַא ,הרעשה יד וצ-טזָאל סָאװ

 שנעמ ַא ןייז סָאד :"שנעמנוא, ןַא יװ ןעטליג םהיא רַאפ ןָאק

 ,רע טגנַאלרעפ רעטייוו .ט כי? פ = ַא יו ףױרַא רימ ףיוא רע טגעל

 -לַאה טינ ךיז ןָאק ר ע סָאװ ףיוא ,ךַאז ןייק ןָאהט טשינ לָאז ךיא

 .גילייה ןייז רימ רַאפ ףרַאד ,סע טסיה ,םויק ןייז ;ןעט

 רעלעבַאטקעּפסער, ַא רָאנ ,טסיָאנע ןייק ןייז טינ ךיא רָאט ןַאד
 ןייז ןוא םהיא יבגל ,ץרוק .שנעמ רעשילַארָאמ ַא .ח .ד ,"םימת שיא

 טכַאמ ןייק ןעבָאה טינ ןוא טקעּפסער טימ לופ ןייז ךיא זומ םויק

 .רעטייוו ױזַא ןוא --

 רָאנ ,טינ תמאב ְךָאֹנ םריטסיזקע סָאװ ,טַאַאטש ַאזַא טָא
 ןעדנעמוקנָא םעד ןופ ?ַאעדיא רעד זיא ,ןרעוו ןעפַאשעב טשרע ףרַאד
 -נעשנעמ , עגיטפַאהרהָאװ ַא ןהעטשטנע ףרָאד סע .םזילַארעביל
 רעד .ץַאלּפ ַא טניפעג "שנעמ , רעדעי רעכלעוו ןיא ,"טּפַאשלעזעג
 םהיא ןעפַאש .ה .ד ,"ןעשנעמ םעד ,, ןעריזילַאער ליוו םזילַארעביל
 יד רעדָא ,טלעו עכילשנע מ יד ןייז טעוװ סָאד ןוא ,טלעוו ַא
 טָאה ןעמ .טפַאשלעועגנעשנעמ (עשיטסינומָאק) עניימעגלַא
 ןיא ןעמהענ טנַאקעג טסייג םעד רָאנ טָאה ךריק יד, :טגָאזעג
 ןיא ןעמהענ ןעשנעמ ןעצנַאג םעד ףרַאד טַאַאטש רעד ,טכַארטעב
 רעד ?"טסייג, טינ "שנעמ רעד, ןעד ןיא רֶעבָא * .טכַארטעב
 -םילקריוונוא עגיזָאד יד ,"שנעמ רעד , ךָאד זיא טַאַאטש ןופ ןרעק
 -ןעשנעמ , א רָאנ ךָאד זיא אפוג ,טַאַאטש רעד ,רע ןוא ,טייק
 (טסייג רעגיביולג) רעגיביולג רעד סָאװ ,טלעוו יד .,"טפַאשלעזעג
 רעדָא רעכילשנעמ) שנעמ רעד סָאװ ,טלעוו יד ,ךריק טסייה ,טפַאש
 טינ רעבָא ןיא סָאד .טַאַאטש טסייה ,טפַאש (טסייג רענַאמוה
 -לשנעמ סָאװטע טשינ ?לָאמנייק ןהט ךיא .טלעװ ןיימ
 .ה .ה ,סענעגייא לָאמעלַא רָאנ ,טקַארטסבַא ןא סעכ

= 
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 רערעדנַא רעדעי ןופ ןעדיישרעפ זיא טַאהט עכילשנעמ ןיימ

 יז זיא טייהנעדיישרעפ רעד טָא ךרוד רָאנ ןוא ,טַאהט רעכילשנעמ

 ןיא עכילשנעמ סָאד .רימ וצ טרעהעג סָאװ ,טַאהט עכילקריוו א

 ןַא .ה .ד ,טסייג --- סנױזַא סלַא ןוא ,עיצקַארטסבַא ןַא זיא רהיא

 .ןעזעוו סעטריהַארטפבַא
 -נעדויג ןיא .ש .ב .צ) גנוטּפיוהעב יד טכַאמ רעיוב אנורב

 ,עטצעל יד זיא קיטירק רעד ןופ טיײהרַאװ יד זַא ,(84 ,ז ,"טַאַאטש

 ךילמענ -- טייהרַאװ ,עטכוזעג אפוג םוטנעטסירק ןופ שיטקַאפ

 רעכילטסירק רעד ןופ עטכישעג יד, :טנָאז רֶע ."שנעמ רעד,

 םירָאװ ,ףמַאקיסטייהרַאװ ןעטסכעה םעד ןופ עטכישעג יד זיא טלעוו

 "טנע רעד חכמ ךיז טלעדנַאה --- ! רהיא ןיא רָאנ ןוא --- רהיא ןיא

 םעד ןופ --- טײהרַאוו רעטשרע רעד רעדָא רעטצעל רעד ןופ ;נוקעד

 | ."טייהיירפ רעד ןוא ןעשנעמ

 רימָאל ןוא ,האיצמ יד טָא ןעמהעננָא רימָאל ,טוג רהעז

 -לוזער םענענופעגיףילדנע םעד סלַא ןעשנעמ םעד ןעמהענ

 ןעזעיגילער םעד ןופ ?לכב ןוא עטכישעג רעכילטסירק רעד ןופ טַאט

 רעד ,ָאזלַא ,זיא רעוו .ןעשנעמ ןופ ןעבערטש ןעלַאעדיא רעדָא

 -לוזער ןוא לעיצדנע סָאד ,שנעמ רע ד !סע ןיב ךיא ?שנעמ

 -היור ןוא בױהנֶא רעד ףיא סלַא זיא םוטנעטסירק ןופ טַאט

 ךָאנ סונעג ןופ עטכישעג ַא ,עטבישעג רעיינ רעד ןופ לַאירעטַאמ

 םעד ןופ טינ עטכישעג ַא ,ןעגנורעפּפָאפױא ןופ עטכישעג רעד

 רעד תהימס ןופ -- רָאנ ,טייהשנעמ רעד ןופ רעדָא ןעשנעמ

 עשיטסיָאגע סָאד ןוא ךיא ,טוג .עניימענלַא סָאד סּלַא טליג שנעמ

 טסיַאגע ןַא זיא רערעדעי יו תויה ,עניימעגלַא-ךילקריוו סָאד ןענייז

 עשידיא סָאד .טייקניטכיוו רעטסכעה רעד ןופ ךיז רַאפ זיא ןוא

 וצ בירקמ ךיז זיא דיא רעד לייוו ,עשיטסיָאנעדןייר ןייק טינ זיא

 ןופ טבעל טסירק רעד לייוו ,טינ סע זיא עכילטסירק סָאד ,הוהי

 יװ דיא סלַא .םהיא ֹוצ ךיז טפרַאװרעטנוא ןוא דָאנג ס'טָאג

 ןעשינעפרעדעב עסיוועג רָאנ שנעמ ַא טגידעירפעב טסירק םִלַא

 ַא א סע :ףיז טינ ,שינעפרעדעב עסיוועג ןייא רָאנ ,ענייז

 ןעבלַאה ַא ןופ םזיִאנע ןַא ןיא סע לייו ,םזיִאאע דעכב?א ה

 בלַאה רעדָא ,דיא בלַאה ,רע בלַאה זיא סָאװ םענייא ןופ ,ןעשנעמ

 ףיז ןעסילש ףיוא רעבירעד .ףַאלקש ַא בלַאה ,רעמיטנעגייא ןייז

 ףיוא לָאמעלַא ערעדנַא יד ענייא טסירק רעד ןוא דיא רעד סיוא
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 ןעפַאלקש סלַא ,ןָא ךיז ייז ןענעקרעד ןעשנעמ סלַא .ה .ד ,טפלעה
 ענעדיישרעפ ייווצ ןופ טכענק ןענייז ייז ?ייוו ,סיוא ךיז ייז ןעסילש
 ,ןעטסיאנע ענעמָאקלָאפ ןייז טנַאקעג ןעטלָאװ ייז ןעוו .ןעררַאה

 רעטסעפ ָאטסעד ןוא ןעסָאלשעגסױא ןעצנַאנניא ךיז ייז ןעטלָאװ

 ןעסילש ייז סָאװ ,טינ זיא עדנַאש רעייז .ןעמַאזוצ ןעטלַאהעג ךיז
 ףנוא רָאנ טריסַאּפ סָאד סָאװ רָאנ ,ערעדנַא יד ענייא סיוא ךיז

 ןעטסירק ןוא ןעדיא זַא ,טניימ ,טרהעקרעפ ,רעיוב אנהב .ב?ַאה
 ערעדנַא יד ענייא ןעלדנַאהעב ןוא ןעטכַארטעכ ןַאד טשרע ןענָאק
 סָאװ ,ןעזעוו ערעדנוזעב סָאד ףיוא ןעבינ ייז ןעוו ,"ןעשנעמ , סלַא
 -נוזעגבָא גיבייא ןייז וצ ייז טעטכילפרעפ ןוא רעדנַאנופ ייז טלייט

 "ןעשנעמ , ןופ ןעזעוו ענײמענלַא סָאד ןענעקרעדנָא ייז ןעוו ,טרעד
 ,"ןעזעוו תמא, רעייז סלַא סע ןעטכַארטעב ןוא

 יו ןעדיא יד ןופ רעלהעפ רעד טנעיל גנולעטשרָאפ ןייז טיול
 סָאװטע ןעבָאה ןוא ןייז ןעליוו ייז סָאװ ,ןיירעד ןיא ןעטסירק יד ןופ

 ןעבערטש ןוא ןעשנעמ רָאנ ןייז וצ טָאטשנַא ,"סעטרעדנוזעגבָא,

 רע ."טכערנעשנעמ עניימעגלַא, יד ךָאנ ,סעכילשנעמ ךָאנ רָאנ

 ייז ןַא ,ןעביולג םעד ןיא טהעטשעב תועט-דנורנ רעייז זַא ,טניימ
 םעד ןיא ללכב ןוא ,"ןעטכעררָאפ , ןעציזעב ,"טריגעליווירּפ , ןענייז
 ייז רע טלַאה םעד וצ ץַאזנעגענ ןיא .ט כ ער ר ַא פ ןיא ןעביולג

 -- !טכערנעשנעמ סָאד ,ָאי .טכערנעשנעמ עניײמעגלַא סָאד רָאפ

 סעד ןיא א ללכב שנעמ רעד זיא שנעמ רעד

 ןעבָאה רערעדעי ףרַאד ןכב .שנעמ ַא זיא סע רעוו ,רערעדעי ןיז
 ןופ גנוניימ רעד טיול ,ןעסינעגנ ייז ןוא ,טכערנעשנעמ עגיבייא יד
 יו רעדָא ,"עיטַארקָאמעד , רענעמָאקלָאפ רעד ןיא ןעטסינומָאק יד
 רָאנ רעבָא .עיטַארקדָאּפָארטנַא -- ןעסייה גיטכיר ףרַאד סָאד
 בָאה שנעמ סלַא ;ןייא ךיז ףַאש --- ךיא סָאװ ,ץלַא בָאה ך י א

 סָאד לַא ןעבָאה ןעזָאל ןעשנעמ ןעדעי טלָאװ ןעמ .טשינרָאג ךיא

 רעבָא ךיא ."שנעמ , לוטיט םעד טָאה רע לייוו רַאפרעד רָאנ ,סטוג

 ןיב ךףיא סָאװ ,ףיורעד טינ ,רימ ףיױא ּפָארט םעד לעטש
 .ש נע מ

 טפַאשנענייא ןיימ סלַא רָאנ סעּפע זיא שנעמ רעד

 יד טייקכילבייוו רעדָא טייקכילנעמ יד יוװ ױזַא ,(םוטנעגייא)
 ןעלופ ןיא ןייז וצ לַאעדיא ןַא רַאפ ןעטלַאהעג סע ,ןעבָאה ענילָאמַא

 ,"עט ער א ןא "סוטריווה ןיא דנעגוט רעייז ;זַאמ א ןיז
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 סָאװ ,בייוו ַא ןענעוו ןעקנעד ןעמ ףרַאד סָאװ ..טייקכילנעמ .ה .ר
 ךיז טיג סָאד ?בייוו , ענעמַאקלָאפ ַא רָאנ ןייז טלָאװענ טלָאװ

 ןַא טלעטשעג ךיז טימרעד ןעטלָאװ ענינייא ןוא ,ןייא רערעדעי טינ
 ,סלַאפנעדעי יז זיא רעבָא ךיל בייוו .,לעיצ ןערַאבכיירגרעדנוא

 ןייק ןוא ,טפַאשנענייא רהיא ןיא טייקכילבייוו יד ;  רוטַאנ ןופ

 ױזַא טקנוּפ ,שנעמ ַא ןיב ךיא .טינ יז ףרַאד "טייקכילבייוו עטכע,
 ךילרעכעל ןעוועג טלָאװ סע יו טקנוּפ .ןרעטש ַא זיא דרע יד יו

 רעניטכיר, ַא ןייז לָאז יז ,עבַאנפיוא יד דרע רעד ןעלעטש וצ

 וצ ,ףורעב םעד רימ ףיוא ןעגנעהוצנָא ךילרעכעל זיא ױזַא ,"ןרעטש

 ."שנעמ רעגיטכיר , א ןייז

 ,סע טרינָאמרַאה ,"ץלַא זיא ךיא רעד, :טגָאז עטכיפ ןעוו

 ךיא רעד טינ רעבָא .ןעגנוטּפיוהעב עניימ טימ םָאקלָאפ ,ךיז טכַאד
 רעד רָאנ ןוא ,ץלַא ט ר ע ט ש ר ע צ ךיא רעד רָאנ ,ץלַא זיא

 ,ךיא רעדנעייזיטינ לָאמנייק רעד ,ךיא רעדנעזיילפיוא-אפונ ךיז

 ןופ טדער עטכיפ "".ךיא ךילקריוו זיא ךיא רעכילדנע --- רעד
 -גנעגרעפ םעד ,רימ ןופ דער רעבָא ךיא ,ךיא "ןעטולָאסבַא  םעד

 ,ךיא ןעכיל

 ןא שנע מ זַא ,הרעשה יד ,ךיז טכַאד ,זיא ךילריטאנ יו
 ייב .ש .ב .צ ןעמ טהעז ךָאד ןוא ,עבלעזסָאד ןעטייטעב ךיא

 םעד ןענעכייצעב ףרַאד "שנעמ ,, קורדסיוא רעד זַא ,ךַאברעייפ
 םענלעצנייא ,ןעכילגנענרעפ םעד טינ ,ןי מ םעד ,ךיא ןעטולָאסבַא
 טפרַאדעג ןעבָאה (טעטינַאמוה) טייקכילשנעמ ןוא םזיִאנְע .ךיא
 רעד ןָאק ךָאנ ן'ךַאנרעייפ ךָאנ רעבָא ,ךַאז ענענייא יד ןעטייטעב

 יד רעביא רָאנ ןעביוהרעד ךיז, (םודיווידניא סָאד) רענלעצנייא

 ,ןעצעזעג יד רעביא טינ רענָא ,טעטילַאודיװידניא ןייז ןופ ןעצינערגנ

 רעד רעבָא ."""ןימ ןייז ןופ ןעגנומיטשעבדןעזעוו עוויטיזָאַּפ יד
 רעביא ףיוא ךיז טביוה רענלעצנייא רעד ןעוו ןוא ,טשינרָאנ זיא ןימ
 טַארוקַא סע טסייה ןַאד ,טעטילַאודיװידניא ןייז ןופ ןעצינערג יד
 סָאװ ,םעד ןיא רָאנ טריטסיזקע רע ;רענלעצנייא סלַא טסבלעז רע
 טביילב רע טָאװ ,םעד ןיא רָאנ טריטסיזקע רע ,ךיז טביוהרעד רע

 ; סויק ןעגיביוא ןייק טינ טָאה סָאװ ,טנוימ "רעדנעווו טינ, 7

 ,ביא -- .ךילדנענוא טינ זיא סָאװ ,דנע ןַא טָאה סָאװ ,טנוומ "רעכילדנע,

 ,401 .ז ,עגָאלַפיוא ץמייווְצ ,"םוטנעטסירק סעד ןעזעוו, **
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 ,רעגיטרַאפ ַא ןעוועג רע טלָאװ ,סָאד טינ ןעוו ; יא רע סָאװ טינ

 ןימ רעד ;לַאעדיא ןַא רָאנ זיא (ל5כ ןא) שנעמ רעד .טיױט

 םעד ןעליפרעד טינ טסייה ןייז שנעמ ַא .ךַאז-קנַאדעג ַא רָאנ זיא

 ןעלעטשרָאפ רָאנ ,(ללב ןא) ןעשנעמ םער ןופ לַאעדיא

 ױזַא יז ןייז םינ ףרַאד עבַאנּפױא ןיימ .םענלעצנייא םעד ,ךיז

 ױזַא יװ רָאנ ,עכילשנעמ-ןיימענל ַא סָאד ריזילַאער ךיא

 ןיב ךיא ,ןימ ןיימ ןיב ךיא .ןעדעירפוצ ןייֵלַא ךיז לעטש ךיא

 זַא ,ףילגעמ .ג .ד .א רעטסומ ַא ןהֶא ,ןעצעזעג ןהָא ,ןעמרָאנ ןהָא

 זיא עגינעוו סָאד טָא רעבָא ;ךיז ןופ ןעכַאמ גינעוו רהעז ןָאק ךיא

 ךיז ןופ זָאל ךיא סָאװ ,סָאד רעדייא רעסעב זיא סע ןוא ,סעלַא

 ,גהנמ ןופ גנוהיצרע רעד ךרוד ,ערעדנַא ןופ טכַאמ רעד ךרוד ןענַאמ

 ןעמ בוא --- רעסעב זיא סע .וװ .ַא .א טַאַאטש ,ץעזעג ,ןָאינילער

 רעדייא דניק ןעזָאלוצ ַא ןייז וצ --- רעסעב ןעגעוו ןעדער ןיוש לָאז

 ַא רעדייא ,רעטרַאּפשעגניײא ןַא רעסעב ,ןערהָאי יד ךָאנ טינ גולק

 -עגנייא רעד ןוא רענעזָאלוצ רעד .ץלַא ןיא ךָאנ טינ סָאװ ,שנעמ

 ךָאנ ךיז ןעדליבוצסיוא געוו ן'פיוא ךָאנ ךיז ןעניפעג רעטרַאּפש

 רעד ןוא ןערהָאי יד ךָאנ-טינ רעגולק רעד ; ןעליוו םענעגייא רעייז

 עניײמעגלַא יד ךרוד ,"ןימ , םעד ךרוד טמיטשעב ןרעוו רעגיבעגכָאנ

 ןופ רעדעי .ץעזעג ייז רַאפ זיא ןימ רעד -- .וו .זַא .א ןעגנורעדַָאפ

 םהיא זיא שרעדנַא סָאװ םירָאװ :טמיטשעב םעדכרוד טרעוו ייז

 ףיוא קוק ךיא יצ ? "ףורעב, ןייז ,"גנומיטשעב , ןייז ץוחַא ןימ רעד

 יצ ,לַאעדיא םעד וצ ןעבערטש וצ ידכ ,ןימ םעד ,"טייהשנעמ , רעד

 ןיירעד ןָאק יו --- ןעבערטש ןעבלעזמעד טימ סוטסירק ןוא טָאג ףיוא

 רהעמ עטשרע סָאד זיא סנעטסכעה ?קוליח רעכילטנעזעוו ַא ןייז

 עצנַאנ יד זיא רענלעצנייא רעד יוו .ערעדנַא סָאד רעדייא זָאלרילָאק

 .ןימ רעצנַאג רעד ךיוא רע זיא ױזַא ,רוטַאנ

 קורדסיוא ןיימ ,ץרוק --- .וװ .זַא .א קנעד ,והט ךיא סָאװ ץלַא

 ,סָאד ףרוד טגנידעב סיוװעג ץנַאג זיא --- גנוקעלּפטנע ןיימ ןוא

 ,ןעלעוו ױזַא ןוא ױזַא רָאנ ןָאק .ש .ב .צ דיא רעד .ןיב ךיא סָאװ

 "טסירק רָאנ ךיז ןָאק טסירק רעד ; "ןעבעגסױרַא ךיז , ױזַא רָאנ ןָאק

 ךילגעמ טלָאװ סע ןעוו .וװ .זַא .א ןעקעלּפטנע ןוא ןעבעגסיורַא ךיז

 ,טסירק ַא רעדָא דיא ַא רָאנ ןייז ןענָאק טסלָאז וד זַא ,ןעוועג

 ; סעכילטסירק רעדָא סעשידיא רָאנ טכַארבעגסױרַא סיוועג וטסלָאװ

 רהיפפיוא ןעטסננערטש ןייד ןיא :ךילנעמ טינ רעבָא זיא סע
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 םענעי ןעגעקטנַא הריבע לעב ַא ,טסיָאגע ןַא ךָאד וטסביילב
 עשיטסיָאנע סָאד יו ױזַא זיא .דיא--טינ טזיב ו ד .ה ,ד ,ףירגעב
 ,ףירגעב םענעמַאקלָאפ א טכוזעג ןעמ טָאה ,ךרוד לָאמעלַא ךיז טהעז

 ַאזַא -- טזיב וד סָאװ ןעקירדסיוא ןעצנַאנניא ךילקריוו לָאז סאו

 עֶלַא ןעטלַאהטנע לָאז ,רוטַאנ ע'תמא ןייד זיא רע תויה סָאװ ,ףירגעב
 טרַא רעד ןופ עטסנעמָאקלָאפ סָאד .,טייקגיטעהט ןייד ןופ ןעצעזעג

 גינעוודוצ וטזיב דיא סלָא ."ןעשנעמ , םעד ןיא טכיירנעג ןעמ טָאה

 שטייד ַא ,ךעירג ַא ןייז ; עבאגפיוא ןייד טינ זיא עשידיא סָאד ןוא

 סָאד ;סעלַא וטזיב ןַאד ,שנעמ -- ַא ייז רעבָא .גונעג טינ זיא

 .ףורעב ןייד סלַא ןעטכַארטעב וטסלָאז עכילשנעמ

 רעיינ רעד ןוא ,ןָאהמ וצ בָאה ךיא סָאװ ,ךיא סייוו רעטציא

 רערעיוו טרעוו טקעיבומ רעד .ןרעוו טסַאפרעפ ןיזש ןָאק םזיכעטַאק

 -ײמעגלַא ןַא וצ רענלעצנייא רעד ,טַאקידערּפ םוצ ןעפרָאוװרעטנוא
 ןא ע ע רי א ַא וצ טרעכיזעג רעדעיוו זיא טפַאשרעה יד ;םענ

 סָאד .ן א * ג י 7 ע ר רעיינ ַא רַאפ טגעלעג זיא טנעמַאדנופ רעד
 ן םיוא לעיצעּפס ןוא ,ןעזעיגילער ן'פיוא סטרעוורָאפ טירט ַא זיא

 .םעד רעביא רעמייוו טינ טירט ןייק ,טיבעג ןעכילטסירק

 טזָאל סָאװ ,םעּפע וצ טרהיפ סױרַא םעד רעביא טירט רעד

 רימ רַאפ טָאה ךַארּפש עמירָא יד .ןעגָאזסיורַא טינ ךיז

 א רימ ראפ ןיא ,סָאנָאל רעד ,"טרָאװ סָאד , ןוא ,טינ טרָאװ ןייק
 ."טרָאװ טושּפ ,

 ,דיא רעד טינ זיא סע בוא .ןעזעוו ןיימ טכוז ןעמ

 . רעד, .שנעמ רעד --- ןייז ךָאד סע זומ ,.וו ,זַא .א שטייד רעד

 | ."ןעזעוו ןיימ זיא שנעמ

 ןוא טליורג ריס ;דנעסיוטשבא ןוא רעדיוו-וצ רימ ןיב ךיא

 ןיב ךיא רעדָא ,ליורג ַא ןיילַא רימ רַאפ ןיב ךיא ,רימ רַאפ טלעקע

 רימ רַאפ טינ לָאמנייק והט ןוא ןייֵלַא רימ רַאפ גונענ טינ לָאמנייק

 רעדָא גנוזיילפיוא-טסבלעז יד טמַאטש ןעלהיפעג עניױזַא ןופ .גונעג

 -טסבלעז רעד טימ ןָא טגנַאפ טעטיזעיגילער יד .קיטירק-טסבלעז יד
 .קיטירק רעטנידנעעגבָא רעד טימ טסילש ןוא גנונעקיילרעפ

 ,טסייג ןעטכעלש םעד ןופ ןרעוו זיול ?יוו ןוא טּפַאכעג ןיב ךיא

 עכלעוו ,דניז יד ארומ ןהֶא הענעב ךיא .? ןעביוהנָא סע ךיא לָאז יוִו

 גנורעטסעל יד ןוא דניז יד ,רעטסערג רעד רַאפ טלַאה טסירק רעד

 ןעגילייה םעד טרעטסעל סע רעוו, .טסייג ןעגילייה םעד ןעגעקטנַא
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 רַאפ גידלוש זיא רָאנ ,טינ גנובעגרעפ ןייק גיבייא טָאה רעד ,טסייג

 בָאה ןוא גנובענרעפ ןייק טינ ליוו ךיא .""טכירעגנ ןעניבייא םעד

 | .טבירעג ןעניבייא םעד רַאפ טינ ארומ ןייק

 ,חֹור רעדָא טסייג רעטכעלש רעטצעל רעד זיא שנעמ רעד

 -סעיולש רעד ,רעטסעטיורטרעפ רעדָא רעשירערהיפרעפ טסכעה רעד

 .סנעגיל ןופ רעטָאפ רעד ,ענעימ רעכילרהע ןַא טימ רענגיל רעט

 -עדָאפ יד ןענעקטנַא ךיז טלעטש טסיָאנע רעד סָאװ טימרעד

 "רעדנוא רע טרהיפ ,טרַאװנעגעג רעד ןופ ןעפירנעב ןוא ןעגנור

 ךַאז ןייק .ננוגילייהטנע -- עטספעיט יד ךרוד ךילמרַאב
 ! גילייה טינ םהיא רַאפ זיא

 ָאטינ רָאנ זיא סע ןַא ,ןעטּפױוהעב וצ שירַאנ ןעוועג טלָאװ סש

 -נענעק גנולעטש ןיימ ?ןעד סָאװ רָאנ .עניימ רעביא טכַאמ ןייק

 רעדייא ,ערעדנַאנַא סיואכרוד ןייז טעוו טכַאמ רעגיזָאד רעד רעביא

 ךיא :רעטלאמייצ ןעזעינילער םעד ןיא ןעוועג זיא גנולעטש יד

 יר תעב ,טכַאפ רערעכעה רעדעי ןופ דנייפ רעד ןייז לעוװ

 רעזנוא רַאפ טכַאמ ערעכעה יד ןעטלַאה וצ זנוא טנרעל ןָאיגילער

 .רהיא ןעגעק גניד'תווינע ךיז ןהעגעב וצ ןוא דניירפ

 ןעגעקטנַא חכ ןייז ןָא טגנערטש רעגילייהטנע רעד
 -יטכרָאפסטַאג יד םירָאװ ,ט יי ק גי ט כ ר ַא פ ס ט ַא ג רעדעי

 ןעזָאל טלָאװ רע סָאװ ,ץלַא ןיא גנורהיפ ןייז ןעמיטשעב טלָאװ טייק

 סיוא טביא שנעמ רעד ייס ,טָאג רעד ייס .גילייה סלַא ןהעטשעב

 סָאװטע ,סע טסייה ,ייס --- ןעשנעמ-טָאג םעד ןיא טכַאמ עגילייה יד

 ס'נעשנעמ ןופ ייס ,ןענעוו ס'טָאנ ןופ גילייה ןעטלַאהעגנ טרעוו

 ,טיײקגיטכרָאפסטַאנ יד טינ טרעדנע סָאד --- ,(טעטינַאמוה) ןעגעוו
 סָאד, סלַא טרהערעפ סונ ױזַא טקנוּפ טרעוו שנעמ רעד םירָאוו

 ןעזעינילער בייצעּפס םעד ףיוא ,טָאנ רעד יו ,"ןעזעוו עטסכעה

 ןוא טכרָאפ רעזנוא ןעזעוו סעטסכעה סלַא טננַאלרעפ ,טקנוּפדנַאטש

 .זנוא ןערינָאּפמיא עדייב ןוא ,טכרָאפרהע

 גנַאל ןיוש טָאה ןיז ןעכילטנענייא ןיא טייקניטברָאפסטָאג יד

 -טסואוועב רענינעוו רעדָא רהעמ ַא ןוא ,ּפַאלק ןעקרַאטש ַא ןעגָארקעג

 ַא ךרוד ןענעקרעד ךילרעסיוא ךיז טזָאל סָאװ ,"םזיאעטַא, רעגיניז

 ןרָאװעג גידנעליוו-טינ זיא ,"טייקבילבריקנוא , רעטײרּפשרעּפ-טייװ

 ,29 ,3 ,קרַאמ *
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 ןעמ טָאה ,טָאנ ןֹופ ןעמונענבָא טָאה ןעמ סָאװ רעבָא .עדָאמ יד
 ךיז טָאה טעטינַאמוה ןופ טכַאמ יד ןוא ,ןעשנעמ םוצ טנעלענוצ

 טייקמורפ יד ?עיפיוו ףיוא ,דַארנ ןעבלעזמעד ןיא טרעסערגרעפ
 רעגיטנייה רעד זיא "שנעמ רעד, :טכיוועג ןיא ןערָאלרעפ טָאה

 ןיא טײקגיטכרָאפסטַאג רעטלַא רעד ןופ טרָא ן'פיוא ןוא ,טָאג

 .טייקגיטכברַאפנעשנעמ יד ןעטערטעגניירַא
 ןעטסכעה רעדנַאנַא רָאפ רָאנ טלעטש שנעמ רעד יוװ ױזַא רעבָא

 ןעטסכעה םעד ןיא עזָאּפרָאמַאטעמ ַא יו רחעמ שיטקַאפ זיא ,ןעזעוו
 טשינ ןיא טייקגיטברַאפנעשנעמ יד ןוא ,ןעמוקעגרָאפ טינ ןעזעוו

 .טיײקגיטכרָאפסטַָאג רעד ןופ טלַאטשעג עטרעדנערעפ ַא יו רהעמ

 .טייל עמורפ ןענייז ןעטסיאעטַא ערעזנוא
 ערעי רימ ןעבָאה ןעטייצ עלַאדָאעפ ענעפורעג ױזַא יד ןיא ביוא

 רעטציא ךיז טניפעג ,טָאג ןופ ךאמבָא-ןהעל ַא ןיא ןעטלַאהעג ךאז
 טימ סינטלעהרעפ-ןהעל עניבלעזיד עדָאירעּפ רעלַארעביל רעד ןיא
 שנעמ רעד ןזיא טציא ,ררַאה רעד ןעוועג זיא טָאנ .ןעשנעמ םער

 סָאד ויא טציא ,רעלטימרעפ רעד ןעוועג זיא טָאנ ;רהַאה רעד
 רעד סָאד זיא טציא ,טסיינ רעד ןעוועג ןיא טָאנ ;שנעמ רעד

 -רעפ עלַאדָאעפ יד טָאה גנוהיצעב רעכַאפיירד רעד טָא ןיא .שנעמ

 ןעטלַאה סנעטשר} .גנוטלַאטשעגמוא ןַא טכַאמעגכרוד סינטלעה
 רעזנוא ןעשנעמ ןעגיטכעמלַא םעד ןופ ךַאטבָא-ןהעל ַא ןיא טציא רימ
 ,ןרעכעה א ןופ טמוק יז יו ױזַא ,טינ טסייה עכלעו ,טכַאמ

 ."טכערנעשנעמ , סָאד :"טכער, רָאנ ,טלַאװעג רעדָא טכַאמ
 -טלעוו רעזנוא םהיא ןופ ךַאמבָא-ןהעל ַא ןיא רימ ןעטלַאה סנעטייווצ
 -|ע פ רעזנוא טלעטימרעפ ,רעלטימרעפ רעד ,רע םירָאװ ,גנולעטש
 שרעדנַא ןייז טינ רעבירעד זומ רעכלעוו ,ערעדנא טיפ ר ה ע ק

 ךַאמבָא העל ַא ןיא רימ ןעטלַאה סנעטצעל ."ךילשנעמ , רעדייא
 רעדָא הטרעוו םענענייא רעזנוא .ה .ד ,ןיילַא ךיז םהיא ןופ
 טשינרָאג ךָאד ןענייז ריס םירָאװ ,הטרעוו ןענייז רימ סָאװ ץלַא
 רימ ןעוו רעדָא ואוו ןוא זנוא ןיא טינ טניואו ר ע ןעוו ,הטרעוו
 טלעוו יד ,ס'נעשנעמ םעד זיא טכַאמ יד ."ךילשנעמ , טינ ןענייז
 .ס'נעשנעמ םעד ןיב ףיא ,ס'נעשנעמ םעד זיא

 ןרעלקרעד וצ טרהעוװרעפ טינ זיא רימ ןעוו ,רעבָא זיא יו

 רענענייא רעד ןוא רעלטימרעפ רעד ,רעניטכערעב רעד סלַא ךיז
 ; ױזַא טָא סע טגנילק ןַאד ? ךיא
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 .םוטנענייא ןיימ זי א טכַאמ ןיימ
 | .םוטנעגייא רימ טי ג טכַאמ ןיימ

 ןיימ רהיא ךרוד ןיב ןוא ןיילַא ךיא ןי ב טכַאמ ןיימ

 .םוטנעגייא

 .טכַאמ ןיימ 1

 ביוא .טּפַאשלעזעג רעד ןופ טסייג רעד זיא טכער סָאד

 : טכער סָאד עקַאט ןעליוו רעד טָא זיא ,ןעליוו ַא טָאה טפַאשלעזעג יד

 ַא טָאה יז יװ רעבָא תויה .טכער סָאד ףרוד רָאנ טריטסיזקע יז

 רעביא טפַאשרע ה ַא סיוא טביא יז סָאװ ,םעדכרוד רָאנ םויק

 ןעליוו:רעשהעה רהיא טכער סָאד ןיא ,ענלעצנייא יד

 העד ןופ ןעצונ רעד יא טייקניטכערעג ,טגָאז לעטָאטסירַא

 | .ט פא של עז עג

 ,טבכער סעדמערפ -- זיא טכער עדנעריטסיזקע סעדעי

 ."טכער ןיימ רימ טוחט , ןעמ ,רימ "טיג, ןעמ סָאװ ,טכער ַא זיא

 עצנַאג יד וליפא ןעוו ,טכער טַאהעג רעבירעד רעבָא ןעד ךיא טלָאװ

 ,טכער סָאד זיא סָאװ ,ךָאד ןוא ?טכער ןעבעגעג רימ טלָאװ טלעוו

 טינ ביוא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא ,טַאַאטש םעד ןיא םוקעב ךיא סָאװ

 ךיא בָאה ,טכער רימ טיג רַאנ ַא ןעו ? עד מ ער פ ןופ טכער ַא

 ןייז לחֹומ םהיא ןיב ךיא ;טכער ןיימ וצ ןעיורטוצ סָאװיּפַאנק

 טכַאמ ,טכער רימ טיג רעגולק ַא ןעוו וליפא רעבָא ..ןעבענ-טכער

 "ניא זיא ,טכער בָאה ךי א יצ .טכערעג טינ ץְלַא ךָאנ סָאד רימ
 םעד ןופ יװ ,ןערַאנ םעד ןופ ןעבעגטכער םעד ןופ ניננעהבָא ןעצנַאג

 .ןענולק

 ןעבָאה וצ טסולגעג רעטציא זיב רימ ןעבָאה ןעגעווטסעדנופ

 ךיז טעדנעװעג ןוא טכער סָאד טכוזעג ןעבָאה רימ .טכער ַאזַא

 ַא ,ןעכילגינעק ַא וצ / ? ןעכלעוו וצ .טכירעג םוצ קעווצ םעד רַאפ

 סעשינַאטלוס ַא ןָאק .וװ .זַא .א טכירעג-סקלָאפ ַא ,ןעכילטסּפױּפ
 ןַאטלוס רעד סָאװ ,םעד רעדייא טכער רעדנַאנַא ןעבעגסױרַא טכירעג

 ןעוו ,טכער ןעבָאה ךיא ןָאק ? טכער ןייז לָאז סע ןעסייהעג טָאה
 ? טכער ס'נַאטלוס םעד טימ טינ טמיטש סָאװ ,טבער ַא ךוז ךיא
 הטַאררעּפ-ךיוה םעד טכער ַא סלַא ןעגיליוועב רימ טכירעג סָאד זאק
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 ןייק טינ סָאד זיא ןיז ס'נַאטלוס םעד ךָאנ זַא דלַאביװ ,.ש .ב .צ
 גנורעסיוא עיירפ יד ןעבעג רימ טכירעגירוזנעצ סלַא סע ןָאק ?טכער

 טא ןופ ?יװ ןַאטלוס רעד דלַאביװ ,טכער ַא סלַא ןעגנוניימ ןופ
 ךיא ךוז ,ָאזלַא ,סָאװ ?ןעסיוו טשינרָאג םעניימ טכער םעד

 ןיימ טינ ,טכער סעשינַאטלוס ךוז ךיא ? טכירעג םעד טָא ייב
 עניזָאד סָאד ןמז ?כ .טכער סעדמערפ -- ךוז ףיא ;טכער

 טהעטשרעפ ,ךיא ןיפעג ,םעניימ טימ ןייא טמיטש טבער עדמערפ

 ,טכער ןיימ ךיוא םהיא ייב ,ךיז

 ן''טימ רענייא ןעסייר ךיז לָאז ןעמ ,טינ טזָאלרעד טַאַאטש רעד

 וליפא .,לעוד םעד ןענענַאד זיא רע ; ןַאמ וצ ןַאמ יוװ ןרעדנַא

 טינ טפור רענעלש יד ןופ רענייק רעכלעוו וצ ,געלשענ עכאפנייא ןַא

 טימ "ךיא , ןַא טינ זיא סע ןעדייס ,טפָארטשעב טרעוו ,ייצילָאּפ יד

 ןופ טּפיוה רעד רָאנ ,רענייב יד ךיז ןעכערב סָאװ "וד, ַא

 - מ ַא ס יד :;דניק א רענייב יד ןָא טכערב ?שמל עילימַאפ

 ףיא ,טגיטכערעב זיא ,רעטָאפ רעד ,ןעמָאנ רהיא ןיא א ,עיל

 .טגיטכערעב טינ ןיב רעניצנייא סלַא

 -טבער, םעד ןופ דליב א זנוא טינ "גנוטייצ עשיסָאפ , יד

 רעטכיר םעד ךרוד ןעדיישטנע ןרעוו סעלַא זומ טרָאד ."טַאַאטש

 ַא רַאמ רהיא טלינ טכירעג-רוזנעצ-רעבָא סָאד .טכיר עג  ַא ןוא

 ַא רַאפ סָאװ .'טרעלקרעד טרעו טכער סָאד , ואוו "טנירעג,

 -טכער יד ןענעקרעדוצנָא ידכ .רוזנעצ רעד ןופ טכער סָאד ? טכער

 ןעטלַאה רוזנעצ יד ןעמ זומ ,טכער רַאפ טכירעג םענעי ןופ םיקסּפ

 טכירעג עניזָאד סָאד זַא ,ןענעווטסעדנופ טניימ ןעמ .טכער רַאפ

 ןַא ןופ תועט םעד ןעגעקטנַא גנוצישעב ַא ,ָאי .גנוצישעב ַא טינ

 רעבעגצעזעגירוזנעצ םעד רָאנ טצישעב סע :רָאזנעצ םענלעצנייא

 יד ןעגעקטנַא ,ןעליוו ןייז ןופ גנושטייטסיוא רעשלאפ ַא ןענעקטנַא
 ךרוד רעטסעפ ךָאנ ץעזעגנ ןייז טכירעג סָאד טכַאמ רעבָא רעביירש

 ךיא יצ ,ענַארפ רעד ןעגעוו ."טכער םעד ןופ טכַאמ עגילייה,, י

 ךימ רעסיוא ָאטינ רעטכיר רעדנַא ןייק זיא ,טינ רעדָא טכער בָאה

 יצ ,ןעטכיר ןוא ןעלייטרוא רָאנ םעד ןעגעוו ןענָאק ערעדנַא ..ןיילַא

 ייז רַאפ ךיוא טריטסיזקע סע יצ ןוא ,טכער ןיימ ןעניטעטשעב ייז

 ,טכער סלַא

 זומ ךיא .שרעדנַא ךָאנ ךַאז יד ןעסַאפפיוא עלייוורעד רימָאל
 -סקלָאפ סָאד ,טָאנַאטלוס םעד ןיא ןרהערעפ טכער עשינַאטלוס סָאד
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 רעשילױטַאק ןיא טכער עשינָאנַאק סָאד ,ןעקילבוּפער ןיא טכער

 "בער יד טָא וצ ןעפרַאװרעטנוא ךיז זופ ךיא וו .זַא .א עדניימעג

 ַא ןוא "ןיז טכער, א .גילייה רַאפ ןעטלַאה ייז זומ ךיא ,ןעט
 ןיא לעיפױזַא ןעשנעמ יר טקעטש טרָא ַאזַא ןופ "ןיז רעכילטכער,

 טייצ רעזנוא ןופ ןעשנעמ ערענָאיצולָאװער-טסכעה יד ןַא ,ּפָאק

 ,"טכער ןענילייה, םעיינ ַא רעטנוא ןעפרַאוװרעטנוא זנוא ןעליוו

 ,"טייהשנעמ רעד ןופ טכער, םעד ,"טפַאשלעזעג ןופ טכער , םעד

 זומ "ןעמעלַא , ןופ טכער סָאד .ג .ד .א "ןעמעלַא ןופ טכער , םעד

 טעװ טבער סנעמעלַא סלַא .טכער ןיימ רעדייא רעהירפַא ןהעג

 טימ ייז וצ רעהעג ךיא יו ױזַא ,ךיוא טכער ןיימ ןייז עקַאט סע

 -נעמ ערעדנַא ךיילגוצ זיא סע סָאװ ,סָאד רעבָא ;ךיילג ןעמעלַא
 ךימ טנעוועב ,ס'נעשנעמ ערעדנַא עלַא ןליפַא רעדִא ןמכער ס'נעש

 טכער סנעמעלַא סלַא טינ .טכער סָאד ןעטלַאהוצפיוא טינ

 רעדעי לָאז ןוא ,טכער ןיי מ סלַא רָאנ ,ןעגידייטרעפ סע ךיא לעוװ

 ןופ טכער סָאד .ןָאהט וצ ױזַא ךיוא ןייֵלַא ןעבעג גנוטכַא רערעדנַא

 .םענלעצנייא ןעדעי ןופ טכער ַא זיא (ןעסע וצ .ש .ב .צ) ןעמעלַא

 רַאפ טכער עניזָאד סָאד טצריקרעפנוא טלַאה רשנייא רעדעי ןעוו

 םינ ךָאד רעבָא רע לָאז ;עלַא סיוא אליממ ןישש סע ןעביא ,ךיז

 םעד רַאפ קרַאטש ױזַא ןרעפייא טינ רע לָאז ,ןעמעֶלַא רַאפ ןעגרָאז

 | ,טכער ַא סנעמעלַא סא
 -פעזענ, א זנוא ןענידערּפ רעבָא רעמרָאפערילַאיצַאס יד

 ןופ ףַאלקש רעד רענלעצנייא רעד טרעוו ָאד ."ט כ ע ר סט פ אש

 טינ טפַאשלעועג יד ןעוו ,טכער רָאנ טָאה ןוא ,טפַאשלעזעג רעד

 רעד ופ ןעצעזעגנ יד טיול טבעל רע ןעוו .ה .ד ,טכער םהיא
 ַא ןיא לַאיַאל ןיב ךיא ייס .?ַאי ַא ? --- זיא רע ןעוו ,טמטַאשלעזעג

 עבלעזיד סע זיא ,"טפַאשלעזעג , עש"'ננילטייוו א ןיא ייס ,עיטָאּפסעד
 טינ ןעלעפ עדייב יד ןיא בָאה ךיא טייוו יו ףיוא ,טיײקגיזָאלטכער
 .טכער סעד מער פ רָאנ ,טכער ןיימ

 סָאװ רעדָא רעװ, :נידנעטש ןעמ טגערפ טכער םעד עגונב
 יד ,טָאג :ןזיא רעפטנע רעד ?"וצרעד טכער סָאד רימ טיג

 רָאנ ,ןיינ .וו .זַא .א טעטינַאמוה יד ,רוטַאנ יד ,טפנונרעפ יד ,עבעיל
 ןייד) טכער סָאד ריד טינ טכַאס ןייד ,ט?ַאווע ;ג ןייד
 .(ןעבעג סע ריד ןָאק .ש .ב .צ טפנונרעפ

 ןופ ןעבָאה , ןעשנעמ יד זַא ,ןָא טמהענ סָאװ ,םזינומָאק רעד
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 םענעגייא ןייז טייוו ױזַא טכערּפשרעדיװ ,"טכער עכיילג רוטַאנ רעד

 ןעשנעמ ןעבָאה רוטַאנ רעד ןופ זַא ,סיוא ךיז טזָאל סע זיב ,ּפיצנירּפ
 ,ןענעקרעדנָא טינ .ש .ב .צ ?יוװ רע םיִרָאו .טינ טכער ןייק רָאג

 רעדָא ,רעדניק יד ןעגעג טכער "רוטַאנ ןופ , ןעבָאה ןרעטלע יד זַא
 יד בָאטפַאש רע :ןרעטלע יד ןעגענ רעדניק יד ,טרהעקרעפ

 רעטסעווש ןוא רעדירב יד ,ןרעטלע יד טיג רוטַאנ יִד  .עילימַאפ
 -ולָאװער רעצנַאג רעד טָא זיא טּפיוהרעביא .טינ טכער ןייק רָאג

 -עינילער ַא ףיוא טיובעג ּפיצנירּפ "רעשיפעבַאב רעדָא רערענָאיצ
 טהעטש סָאװ רעד טינ ביוא ,רעוו .גנואיושנָא רעשלַאפ .ה .ד ,רעז

 ףיוא ןעגערפכָאנ ךיז ןָאק ,טקנוּפדנַאטש ןעזעיגילער םעד ףיוא

 .ה .ד ,ףירנעב רעזעינילער ַא "טכער סָאד , טינ זיא ? "טכער,
 -ָאווער יד יו ,"ט י י ח כ יי 9 נג ס ט כ ע ר, ?סעגילייה סָאװטע

 רַאפ םרָאפ רעדנַאנַא רָאנ ךָאד זיא ,טלעטשעגקעװַא סע טָאה עיצול
 ס'טָאג ,רעדירב יד ןופ טייהכיילנ , יד ,"טייהכיילג עכילטסירק , יד

 ערעי .עטינרע טאר פ ,זרוק ; ",וו .זַא .א ןעטסירק יד ,רעדניק

 ןעסיימשבא ייז לָאז ןעמ ןענעידרעפ טכער ןעגעוו תונעט עלַא ןוא

 : רעטרעוו ס'רעלליש טימ

 ; ןעכעיר םוצ זָאנ ןיימ טימ ךימ ךיא ןעידעב ןיוש גנַאלנערהָאי,
 "?טכער ןעכילזייוופיוא ןַא ךיוא רהיא ףיוא ךילקריוו ןעד ךיא בָאה

 סלַא טייהכיילג יד טלעּפמעטשעג טָאה עיצולָאװער יד תעב

 םעד ןיא ,טיבעג ןעזעיגילער ןיא ןענױלפענקעװַא יז זיא "טכער , ַא
 טניז ךיז טמהענ ןופרעד ,לַאעדיא םעד ןופ ,עגילייה סָאד ןופ דנעגעג
 -נעשנעמ עכילביורקעווַא-טינ ,עגילייה , יד רַאפ ףמַאק רעד טלָאמעד

 -קעװַא טרעו "טכערנעשנעמ עגיבייא , סָאד ןענעקטנַא ."טכער
 -ליואו, סָאד טגיטכערעבכיילג ןוא ךילריטַאנ ץנַאג טלעטשעג
 ןענעקטנַא טכער :"עדנעהעטשעב סָאד ןופ טכער ענעברָאװרע

 ןרעדנַא םעד ןופ ןעירשרעפ ךילריטַאנ טרעוו סנייא ןוא ,טכער

 רעד טניז טייר ט ש - ט כ ע ר רעד זיא סָאד ."טכערנוא, סלַא

 .עיצולָאװער

 סָאד .,"טכער ןיא ןייז, ערעדנַא יד ןענעקטנַא טליוו רחיא
 "נוא ןיא, גיבייא רהיא טביילב ייז ןענעקטנַא ;טינ רהיא טנָאק
 ביוא ,ןעוועג טינ רענגעג ערעייא ךָאד ןעטלָאװ ייז םירָאװ ; "טכער

 ,8 .ז ,טכירעב עטימָאק ,"ץייווש רעד ןיא ןעטסינומָאק יד , העז *
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 ךייא ןעלעוו ייז : "טכער רעייז, ןיא ןעוועג טינ ךיוא ןעטלָאװ ייז
 ןענעקטנַא זיא טכער רעייא רעבָא ."טכעונוא ןעבעג , גידנעטש
 -ע גי ט כב עמ ,סערעסערג ,סערעכעה ַא ערעדנַא יד ןופ טכער םעד
 רעייא !ןָא טינ רָאג ךיז טביה סע ?ױזַא טינ -- טכער סער

 ,רעניטכעמ טינ טייז ר היא ביוא ,רעניטכעמ טינ ןזיא טכער
 טמהענ ?טייהיירפ ףיוא טכער ַא ןענַאטרעטנוא עשיזעניכ ןעבָאה

 ַא רַאפ סָאװ ,וצ ןַאד ךיז טקוק ןוא ,טכער סָאד ייז טקנעש ןוא
 יד יו טינ ןעסייוו ייז לייו :טַאהעג טָאה רהיא תועט ןעסיורג

 ףיױא טינ טבער ןייק רעבירעד ייז ןעבָאה ,ןעצונעב וצ טייהיירפ
 ןעכָאה ,טייהיירפ יד טינ ןעבָאה ייז ?לייוו ,רעכילטייד רעדָא ; םעד

 טכער ןייק טינ ןעבָאה רעדניק .וצרעד טכער סָאד טינ עקַאט ייז

 ןענייז ייז לייוו .ה .ד ,גידנימ טינ ןענייז ייז לייוו ,טייקגידנימ ףיוא

 ,טייקגידנימנוא ןיא ןעטלַאה ךיז ןעזָאל עכלעוו ,רעקלעפ .רעדניק
 -םיוא ןעטלָאװ ייז ןעו ; טייקנידנימ ףיוא טינ טכער ןייק ןעבָאה

 טַאהעג טלָאמעד טשרע ייז ןעטלָאװ ,גידנימנוא ןייז וצ טרעהענ
 יו טינ ךַאז רעדנַא ןייק טניימ סָאד .גידנימ ןייז וצ טכער סָאד

 וטסָאה סָאד ףיוא ,ןייז וצ ט כ ַאמ יד טסָאה וד סָאװ ףיוא ; רָאנ

 "יטכערעב עדעי ןוא טכער סעדעי סױרַא רהיפ ךיא .ט כ ער סָאד
 סָאװ וצ ,טניטכערעב ץלַא וצ ןיב ךיא ;רימ ןופ גנוג
 ,סואעצ ןעפרַאװ-וצבָארַא טניטכערעב ןיב ךיא .ניטכעמ ןיב ךיא

 סָאד ןָאק ךיא ןעו ;ןָאהט סע ןָא ק ךיא ןעוו ,.וו .זַא .א ַאװָאהעי
 רימ ןעגנעקטנַא ןעביילב נידנעטש רעטעג יד טָא ןעלעוו ,ןָאהט טינ
 ינהֲא ןיא ןעבָאה ארומ ?עוו ךיא ןוא ,טכַאמ ןיא ןוא טכער ןיא

 ; טכַאמ רעייז ןוא טכער רעייז רַאַפ "טײקניטכרָאפסטַאנ , רעניטכעמ
 ךָאנ והט ךיא סָאװ ץלַא ןיא ןוא ,טָאבעג רעייז ןעטיה לעוװ ךיא

 רענייטש ַא ,טכער וחט ךיא זַא ,ןעבילג ךיא לעװ ,טכער רעייז
 טניטכערעב ךיז ןעטלַאה ץינערנ םייב סעקינשזַארטס עשיסור יד יו
 ,ןעפיולטנע סָאװ ןענַאזרעּפ עניטכעדרעפ יד טיוט ףיוא ןעסיש וצ
 !טבער טימ , .ה .ד ,"טעטירָאטיױא ערעכעה יּפ לע , ןעדרָאמ ייז לייוו

 טָאברעפ ךיא ןעוו ,ןעדרָאמ וצ טניטכערעב ריס ךרוד ןיב רעבָא ךיא
 דרָאמ םעד רַאפ טינ ךיז קערש ןיילַא ךיא ןעוו ,ןיילַא טינ סָאד רימ
 ןופ דנורג ןיא טגעיל ננֹואיושנֶא יד טָא .טכערנוא ןַא רַאפ יווװ
 "זיירג רעד ואוו ,"דרָאמ ןופ לָאהט רעד , טכידעג ס'ָאססימָאש

 סעמעוו ,ןעשנעמ ןעסייוו םעד טנניוװצ רעדרעס רעשינַאידניא רעיורג
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 .טכרָאפרהע םהיא ןענייצוצסיורַא ,טע'גרה'עג טָאה רע רעדירבטימ
 ַא טימ טינ והט ךיא סָאװ ,סָאד וצ טגיטכערעב טינ רָאנ ןיב ךיא
 ,טינ ךיז גיטכערעב ך י א סָאװ וצ .ה .ד ,הטומ ןעיירפ

 ;ךַא עטכע ר יד רימ ןיא זיא סָאד יצ סילשעב ךיא
 ,טכער רימ זיא סע ביוא .טכער ןייק ָאטינ זיא ריִמ רע סיוא

 טינ ךָאנ סָאד זיא ןיילַא םעד בעילוצ זַא ,ךילנעמ .טכער סָאד זיא

 ייז :;עניימ טינ ,גרָאז רעייז זיא סָאד ;עגירעביא יד רַאפ טכער
 רעד רַאפ טלָאװ סָאװ-סעּפע וליפא ןעוו ןוא .ןרהעוו ךיז ןעגעמ

 ,ןעוועג טכער סע טלָאװ רימ רעבָא ,ןעוועג טכער טינ טלעוו רעצנַאג

 רעצנַאג רעד הףיוא ךיא טלָאװ ןַאד ,טלָאװעג סע טלָאװ ךיא .ה .ד

 -רעפ רעכלעוו ,רערעדעי טוהט ױזַא .טנערפעג טשינרָאג טלעוו

 זיא רע לעיפיוו ךרע םעד ןיא רערעדעי ,ןעצעש וצ ךיז טהעטש

 --- עקַאט ןוא ,טכער רַאפ רעהירפַא טהעג טכַאמ םירָאװ ,טסיָאנע ןַא
 | .טכער ןעלופ טימ

 בָאה ,שנעמ ַא "רוטַאנ רעד ןופ , ןיב ךיא ?ייוו ,טגָאז ףעבאב

 טינ רע זומ .רעטינ עלַא ןופ סונעג םעד ףיוא טכער ךיילנ ַא ךיא
 -טשרע ןַא רוטַאנ רעד ןופ ןיב ךיא לייוו :ןענָאז ךיוא רעבָא

 יד ? ןָארהט םעד ףיוא טכער ַא ךיא בָאה ,ץנירּפ רענעריובעג

 וצ ףוסל ןעמוק "טכער ענעברַאוװרעדליױאוו, יד ןוא טכערנעשנעמ
 רימ טיג עכלעוו ,רוט ַאנ רעד וצ ךילמענ ,טקנוּפ ןעגיבלעזמעד

 -ברע יד ןַאד ןוא) ט רוב עג רעד וצ ןעמוק ייז .ה .ד ,טכער ַא

 ,שנעמ סלַא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ,הנעט יד .(.וװ .זַא .א טפַאש

 ם'גינעק םעד סלַא ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ,הנעט רעד וצ ךיילג זיא

 לייוו) טכער ךילריטַאנ ַא רָאנ טָאה שנעמ רעכילריטַאנ רעד .ןהוז

 רע :ןעכורּפשנָא עכילריטַאנ ןוא (טכַאמ עכילריטַאנ ַא טָאה רע

 ןָאק רעבָא רוטַאנ יד .ןעכורּפשנַא-טרובעג ןוא טכער-טרובעג טָאה
 וצ ,טכַאמ יד ןוא חכ םעד רימ ןעבעג .ה .ד ,ןעגיטכערעב טינ ךימ
 דניק ס'גינעק םעד סָאו .ךימ טניטכערעב טַאהט ןיימ רָאנ סָאװ
 ,טַאהט ןייז ןיוש זיא סָאד ,רעדניק ערעדנַא רעביא ךיז טלעטש
 רעדניק ערעדנַא יד סָאו ןוא ,גוצרָאפ םעד םהיא טרעכיז סָאװ
 ,טַאהט רעייז זיא סָאד ,סע ןענעקרעדנָא ןוא טוג רַאפ סָאד ןעניפענ
 .ןענַאטרעטנוא ןייז וצ --- גידריוו ייז טכַאמ עכלעוו

 "ס'קלָאֿפ יד רעדָא טָאג יצ ,טכער ַא רימ טינ רוטַאנ יד יצ

 ,טכער עד מ ער פ עגיבלעזסָאד ץלַא סָאד זיא ,.וו ,זַא .א ?הַאװ
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 טינ ןוא ןעבעגעג טינ רימ סע בָאה ךיא סָאװ ,טכער ַא סע זיא

 .ןעמונעג
 יד טגיטכערעב טיײברַא עכיילג יד :ןענָאז ןעטסינומָאק יד

 ןעפרָאװעגפיוא ןעמ טָאה רעהירפ .סונעג ןעכיילג םעד וצ ןעשנעמ

 ךילקילג ןייז שנעמ "רעטפַאהדנעגוט , רעד טינ זומ יצ ,עגַארפ יד
 ַאזַא ןעגיוצעג ךילקריוו עקַאט ןעבָאה ןעדיא יד .טלעוו רעד ףיוא
 יד ,ןיינ ."דרע רעד ףיוא ןהענ ?יואוו ריד לָאז סע ידכ, :סולש

 סונעג רעכיילג רעד רָאנ ,וצרעד טינ ךיד טגיטכערעב טײברַא עכיילג

 וטזיב ןַאד ,סינעג .סונעג ןעכיילג םעד וצ ךיד טניטכערעב ןייֵלַא

 טזָאלעג ךיז ןוא טײברַאעג רעבָא וטסָאה .סונעג םוצ טניטכערעב
 ."ריד ףיוא טכער זיא , -- סונעג םעד ןופ ןעביורעב

 ; טכער רעייא רע זיא ןַאד ,סונעג םעד ט מ ה ענ רהיא ןעוו
 ןייק גידנענעלוצ טינ ,םהיא ךָאנ רָאנ טכַאמש רהיא ןענעגַאד ביוא
 ןעברָאװרע-ליױאוו, ַא רעהירפ יווװ רע טביילב ,ןענירק וצ םהיא דנַאה

 ןעבָאה וצ םהיא טרינעליװירּפ ןענייז עכלעוו ,ענעי ןופ "טכער

 ,טכער רעייא ןרָאװעג טלָאװ רע יו ,טכער רעייז זיא רע

 .הקזח דיב םהיא טמהענ רחיא ןעוו

 ךיז טלעקַאװ "םוטנענייא ןופ טכער , םעד ןעגעוו ףמַאק רעד
 יד, =:ןעטּפיױהעב ןעטסינומָאק יִד .גנוגעוועב רעקרַאטש ַא ןיא

 יד ןוא ,יז טייברַאעב סָאװ ,םעד וצ טכער יּפ לע טרעהעג דרע
 . ?סױרַא ייז ןעגנערב סָאװ ,ענעי וצ ןרעהעג ערהיא ןעטקודָארּפ
 רעדָא ,ןעמהענ וצ יז יו סייוו סָאװ ,םעד וצ טרעהעג יז ,ןיימ ךיא
 רע ןעוו .ןופרעד ןעביורעב טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ןעבעגוצבא טינ

 ,דרע יד רָאנ טינ םהיא טרעהעג ןַאד ,ךיז רַאפ יז טריאירּפָארּפַא
 עשיטסיָאגע סָאד זיא סָאד טָא .וצרעד טכער סָאד וליפא רָאנ

 ,טכער סע ןזיא רעבירעד ,ר ימ רַאפ טכער זיא סע .ה .ד :טכער

 -קעוו ַא, טָאה סע) טינ ןיז ןייק טושּפ טכער סָאה טָאה טסנָאז
 ,טכער טָאה ,רימ ףיוא ןָא טלַאפ סָאװ ,רעניט רעד .,("זָאנ ענעס

 ץישעב ךיא .טכער ךיוא בָאה ,םהיא ע'נרה'רעד סָאװ ,ךיא ןוא
 .ךיז רָאנ ,ט כער ןיימ טינ םהיא ןענעקטנַא

 ,טכער ןעבענענ ַא לָאמעלַא זיא טכער עכילשנעמ סָאד יו ױזַא

 סָאװ ,סנױזַא וצ טייקכילקריוו רעד ןיא גידנעטש סע ךיז טריצודער

= 

 .לל ,ז ,עופָאסאליפ סקלָאפ ,רעקעב .א *
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 טביולרע .ערעדנַא יד ענייא "ןעביולרע, .ה .ד ,ןעביג ןעשנעמ יר

 ןַאד ,ץנעטסיזקע ןופ טכער סָאד רעדניק ענעריובעג-יינ יד ןעמ

 זיא סע יװ ,טינ סָאד ייז ןעמ טביולרע ; טכער סָאד ייז ןעבָאה

 ייז ןעבָאה ,רעמיור עטלַא ןוא רענַאטרַאּפס יד ייב לַאּפ רעד ןעוועג

 -לעזענ יד רָאנ ייז ןָאק "ןעביולרע, רעדָא ןעבענ םירָאוו .טינ סע

 טעװ ןעמ .ןעבעג ךיז רעדָא ןעמהעג טינ סע ןענָאק ןיילַא ייז ,טפַאש

 ָאי "רוטַאנ ןופ, ךָאד ןעבָאה רעדניק יד : םעד ןענעג ןעדנעוונייא

 ךיז ןעבָאה רענַאטרַאּפס יד רָאנ ,ןעריטסיזקע וצ טכער סָאד טַאהעג

 ױזַא בױא .טכער ןעניזָאד םעד ןענעקרעדוצנָא טגָאזעגבָא

 -רעדנָא רעד טָא ףיוא טַאהעג טינ טכער ןייק טושּפ ייז ןעבָאה רעכָא

 ערליוו יד זַא ,טַאהעג ןעבָאה ייז ?עיפיוו טכער רהעמ טינ --- גנונעק

 ןענעקרעדנַא ןעלָאז ,ןעפרָאװעג ייז טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ ,תויח

 | .ןעבעל רעייז

 ןעמ ןוא טכער ענעריובעגטימ יד ןעגעוו לעיפיוזַא טדעד ןעמ

 : ךיז טגָאלק

 ,זיא ןעריובעג זנוא טימ סָאװ ,טכער ם'נופ

 ?,ענַארּפ יד טינ רעדייל זיא םעד ןופ

 ? ןעריובעג רימ טימ זיא סָאװ ,סע זיא טכער ןימ ַא רַאפ סָאװ

 ,הלחנ רעשי'צירּפ רעד ףיוא םענעריובעגטשרע ם'נופ טכער סָאד

 עגילעדַא רעדָא עכילצנירּפ ַא ,ןענע'שרי וצ ןָארהט ןעכילגינעק ַא

 ןעבָאה ןרעטלע עמירָא ?ייוו ,רשפא רָאנ רעדָא ,ןעסינעג וצ גנוהיצרע

 ןרעוו וצ ,רדח ןיא דומיל ןעגיטסיזמוא ןעמוקעב וצ --- ןעריובעג ךימ

 טיורב ןיימ ןענעידרעפ ךיז ךָאנרעד ןוא ,דלעג-הקדצ ןופ טדיילקעג

 ? להוטש-רעבעוו םייב רעדָא ןענימ-ןעלהיוק יד ןיא גנירעה טימ

 ןענייז עכלעוו ,טכער --- טכער ענעריובעגטימ ןייק טינ יד טא ןענייז

 ,טקנעד רהיא ? טרובעג רעד ךרוד ןרעטלע עניימ ןופ ןעמוקעג רימ

 ענעפורעגנָא גיטכיר-טינ ןענייז יד טָא זַא ,טניימ רהיא ;טינ זַא

 -וצבא טקנעד רהיא עכלעוו ,טכער ענעי טקנוּפ ןענייז ייז זַא ,טכער

 ם ענע ריובב עג טימ ףילקריוו םעד ףרוד ןעפַאש

 ביוהנָא ןופ קירוצ ןָא רהיא טביוה ,ןעדנירגעב וצ סָאד ידכ .טכ ער

 טימ ךיילג טרובעג רעד ךרוד זיא רערעדעי זַא ,טעטּפױהעב ןוא

 .ןעבעגוצ ךייא לעװ ךיא .שנע מ ַא זיא רע ,ה .ד ,ןרעדנַא ןעדעי

 ,"טסואפ, ןיא לעפָאטסיפעמ *
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 ענעריובעגיינ יד ןענייז ןכב ,שנעמ סלַא ןעריובעג טרעוו רערעדעי זַא

 ייז ןענייז םורָאו .ערעדנַא יד וצ ענייא ךייל ג טרּפ םעד ןיא

 ןעזיװעגסױרַא טינ ךָאנ ךיז ןעבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ ? ךיילג

 "נע ש גע מ עזיולב --- ץוחַא ערעדנַא ןייק סלַא ןעוועג גיטעהט ןוא
 ייז ןענייז םעדכרוד .ךעלעשנעמ עטעקַאנ ,ר ע ד נ י ק

 סעּפע ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ענעי ןופ ןעדיישרעפ לעטש ן'פיוא רעבָא

 ,"רעדניקנעשנעמ , עזיולב רהעמ טינ ןענייז ןוא טכַאמעג ךיז ןופ

 ןעציזעב עטצעל יד .גנופַאשעב רענעגייא רעייז ןופ רעדניק -- רָאנ
 "'רָאוור ע ןעבָאה ייז :טכער ענעריובעגטימ זיולב רעדייא רהעמ

 סָאװ !םעד ןיא טקעטש סע קוליח ַא רַאפ סָאװ .טכער ןעב
 יד ןעשיווצ ףמַאק רעטלַא רעד זיא סע !ףמַאק ןופ דלעפ ַא רַאפ
 ךיז טפורעב .טכער ענעברָאװרע-ליױאוו יד ןוא טכער ענעריובעגטימ
 טעװ ןעמ ,טליוו רהיא לעיפיוו טכער ענעריובעגטימ ערעייא ףיוא

 ענעברָאװרע-ליױאוו יד ןעגעקטנַא ןעלעטש וצ ךייא ןעלהעפרעפ טינ

 -ערעי םירָאװ ; "ןעדָאביסטכער, םעד ףיוא ןעהעטש עדייב .טכער

 טָאה רענייא ,ןרעדנַא םעד ןעגעקטנַא "טכער  ַא טָאה ייז ןופ רער

 סָאד --- רערעדנַא רעד ,טכער עכילריטַאנ רעדָא ענעריובעגטימ סָאד

 .טכער "ענעברָאװרע-ליױאוו , רעדָא ענעברָאװרע

 ייב רחיא טביילב ןַאד ,ןעדָאבסטכער םעד ףיוא רהיא טניילב
 רעייא ךייא ןָאק רערעדנַא רעד .*י י רע ב ַא ה ט כ ער --- רעד
 רעוו ."טכער ןייק ןעלייטנייא ,, טינ ךייא ןָאק רע ,ןעבעג טינ טבער

 ,ענעי טינ רהיא טָאה ;טנער -- טָאה רעד ,טכַאמ יד טָאה סע
 יד טָא ןעכיירגרעד וצ רעווש ױזַא סע זיא .טינ ךיוא יד רהיא טָאה

 ! םישעמ ערעייז ןוא עגיטכעמ יד ףיוא ןייא רָאנ ךיז טקוק ? המכח
 רָאנ טריבורּפ .ןַאּפַאי ןוא ַאניכ ןופ רָאנ ךילריטַאנ ָאד ןעדער רימ
 ןוא ,ןעבעג וצ טכערנוא ייז ,רעזענַאּפַאי ןוא רעזעניכ רהיא ,לָאמַא
 ןיא ןעפרַאװניירַא ךייא ןעלעוו ייז יוװ ,גנורחַאפרע רעד ןופ טנרעל

 עכלעוו ,"תוצע עדנעניימטונ , יד טימרעד טינ רָאנ טייברעפ) .עמרוט

 טינ ןרעטש ייז ?ייוו ,טביולרע --- ןַאּפַאי ןוא ַאניכ ןיא --- ןענייז

 (ןעפלעהיוצ רָאג ךָאנ םהיא ןענָאק אברדא רָאנ ,ןעגיטכעמ םעד

 ליוו סע רע ן ןעגנול ענוומ ףיוא תונמחר בָאה ,ךיד טעב ךיא , *
 ייב ןעטלַאה ךיז ןָאק ,גנוצ ַא רָאנ טָאה ןוא ,טכער טָאה רע זא ,ןעזייוועב

 (.סעלעפָאטסיפעמ וצ רעטרעוו ס'טסואפ) "| סיוועג ץנַאג עגינויד
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 וצרעד רָאנ טהעטש םעד רַאפ ,טכערנוא ןעבעג ייז ליוװ סע רעוו
 ייז ייב ןָאק רע ביוא .טלַאװעג ןופ געוו רעד --- ןעפָא געוו ןייא

 ןעבעגנעג ךילקריוו ייז רע טָאה ןַאד ,טלַאװעג רעייז ןעמהענבָא

 םעד ןיא ;טכער רעייז ןעמונעגקעוַא ייז ייב רע טָאה ,טכערנוא

 טסיופ ןעקניניילק ַא רעסיוא ןעכַאמ טשינרָאנ רע ןָאק לַאפ רעדנא

 .רַאנ רעגיד'הּפצוח ַא יוו רעפּפָא ןַא ןעלַאפ רעדָא ,ענעשעק ןיא

 ְךָאנ טגערפענ טיצ ,רעזענַאּפַאי ןוא רעזעניכ ,רהיא טלָאװ ,ץרוק
 טכערפעגכַאנ טינ ךיז טלָאװ רהיא ןעוו ,?עיצעּפס ןוא ,טכער םעד

 רהיא טלָאװ ,"ןעריובעגטימ ךייא טימ זיא סָאװ, טכער םעד ךָאנ

 ענעברָאװרע-ליױאוו יד ףיוא ןענערפכָאנ ךיז טפרַאדעג טינ ךיוא

 | | .טכער
 זַא טביולג רהיא ל?ייוו ,ערעדנַא יד רַאפ בא ךיז טקערש רהיא

 ,טכער ןופ טסנעּפשעג םעד ייז ןעבעל ןהעטש טהעז רהיא

 ףיוא ןעטכעפוצטימ ,תומחלמ ס'רעמָאה ןיא יו ,טנייש רעכלעוו

 רהיא טפרַאװ ? רהיא טוהט סָאװ .ןעפלעה וצ ייז ןוא טייז רעייז

 םעד ןעניוועג וצ ידכ ,םורַא טכירק רהיא ,ןיינ ? זעיּפש םעד ייז ןיא
 רהיא :טייז רעייא ףיוא ןעטכעפטימ לָאז רע ,ךייא רַאפ חור
 טלָאװ רערעדנַאנַא .טסנעּפשעג םעד ייב ןח ןעניוועג וצ ךיז ט'נכדש

 "!ןיינג ?ליוװ רענגעג רעד סָאװ ,ךיא לי : טגערפענ ױזַא טושּפ
 ךיא ,רעטעג רעדָא םילָאװייט דנעזיוט םהיא רַאפ ןעפמעק ןעגעמ ונ
 ! סנייא ץלַא םהיא רַאפ ךיז םהענ

 ןעשיווצ "גנוטייצ עשיסָאפ , יד יו ,"טַאַאטש-סטכער , רעֶד

 ןענָאק ןעלָאז עטמאעב ןזַא טגנַאלרעפ ,םהיא טערטרעפ ערעדנַא
 רעד ךרוד טינ ,רע ט כיר םעד ךרוד רָאנ ןרעוו טצעזעגרעטנורַא
 טלָאװ סע ןעוו !עיזוליא עטסוּפ ַא .עיצ ַארט סינימדַא

 טָאה ןעמ ןעמעוו ,רעטמַאעב ַא זַא ,ןרָאװעג טמיטשעב ךילצעזעג

 -כיר רעד טלָאװ ,טמַא ןייז ןערילרעפ לָאז ,ן'רוכיש א ןהעזעג לָאמַא
 תודע יד ןופ סינגייצ רעד ףיוא ןעלייטרוארעפ טזומעג םהיא רעט |

 יונעג טפרַאדעג רָאנ טלָאװ רעבעגצעזעג רעד ,ץרוק - .וװ .זַא .א
 -רעמ םעד טימ ןעגנערב עכלעוו ,ןעדנורג עכילנעמ עַלַא ןעבעגנָא
 .ש .ב .צ) ךילרעכעל יו טסייוו רעוו ןייז ייז ןענעמ ,טמַא ןֵא ןופ טסול

 עלַא טינ טהענ סע רעװ ,םינּפ ןיא ןעטסטלע ןייז טכַאל סע רעוו
 סע רעוו ,טייצלהַאמ-ףריק םוצ ןעכָאװ רעיפ עלַא ,ךריק ןיא גָאטנוז

 ,םירבח ענידנעטשנַאנוא טימ םורֵא טהעג סע רעוו ,תובוח טכַאמ
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 -- .וו ,זַא .א טייהנעסָאלשטנע ןייק סױרַא טינ טנייצ ּטע רעוו

 ןעביירשוצרָאפ רעבענצעזענ םעד ןעלַאפנייא ןענָאק סָאװ ,ןעכַאז

 טפראדענ רָאנ רעטכיר רעד טלָאװ (?שמל ,טכירעגנערהע ןַא רַאפ

 -לושרעפ , ךילקריוו ךיז טָאה רעטנַאלקעננָא רעד יצ ,ןעכוזרעטנוא
 טלָאװ ,תודע יד גידנרעהסיוא ןוא ,"סנעכערברעפ, ענעי ןיא "טניד

 םעד םהיא ןעגעג ןעבעגסױרַא "ץעזעג ןופ ןעמָאנ ןיא, טזומעג רע
 ,טמַא ןופ ןעצעזוצרעטנורַא םהיא ןיד-קסּפ

 ןייז וצ ףױא טרעה רע ןעוו ,ןערָאלרעפ זיא רעטכיר רעד

 ,"ןעלענער-זייושב יד ןופ ןעזָאלרעפ טרעוו, רע ןעוו ,ש יי נ ַאכ ע מ

 רעדעי יו ,גנוניימ ַא רעסיוא טשינרָאנ רחעמ רע טָאה טסלָאמַאד

 רעניזָאד רעד טיול קסּפ ןייז סױרַא טינ רע ביוא ןוא ,רערעדנַא

 נא ה עלעיציפָאןייק רהעמ טינ סָאד זיא ,גנוניימ
 ךיא .ץעזענ םעד טיול רָאנ ןענ'קסּפ רע זומ רעטכיר סלַא .גנול

 עכלעוו ,ןעטנעמַאלרַאּפ עשיזיוצנַארפ עטלַא יד ןעביול ךָאנ ןָאק

 ןעבָאה ןוא טכער םוצ טרעהעג סע סָאװ טכוזעגכָאנ ןיילַא ןעבָאה

 ענעי .גנומיטשוצ רענענייא רעייז ךָאנ טשרע טרירטסינער סע

 ןעבָאה ןוא טכער םענעגייא רעייז ךָאנ טּפשמ'עג תוחּפה לכל ןעבָאה

 ןעוו ,רעבענצעזענ ןופ ןענישַאמ סלַא ןעבעגבָא ךיז טלָאװעג טינ

 ןרעװ טזומענ ,ךיז טהעטשרעפ ,ייז ןעבָאה רעטכיר סלַא וליפא

 .ןענישַאמ ענענייא ערעייז

 רעבָא .טכער ס'רעכערברעפ םעד זיא ףָארטש יד ,טגָאז ןעמ

 םהיא טגנילעג .טכער ןייז ױזַא טקנוּפ זיא טיײקניזָאלּפָארטש יד

 טננילעג סע ןעוו ןוא ,םהיא ףיוא טכער זיא ,גנומחענרעטנוא ןייז

 ףיז טסטעב וד יו .םהיא ףיוא טכער ױזַא ךיוא ןיא ,טינ םהיא

 רהַאפעג ןיא ניחטומ-דליוו טכירק רענייא ןעוו .וטסנעיל ױזַא ,סיוא

 ,םהיא ףיוא טכער : ךילנהעוועג רימ ןעגָאז ,םעד ןיא םואיטמוק ןוא

 יד ןעוועג רבונ רעבָא רע טָאה .ןעכירק טלָאזעג טינ רע טָאה

 ףיוא רע טָאה ןַאד ,טנעיזעג טָאה טכ ַאמ ןייז .ח .ד ,רהַאפעג

 ,ןייא ךיז טדיינש ןוא רעסעמ ַא טימ דניק ַא ךיז טלעיּפש .ט כ ע ר
 ,ןעטינשעגנייא טינ ךיז רעבָא רע טָאה ;םהיא ףיוא טכער זיא

 רעבירעד טריסַאּפ רעכערברעפ םעד .טכער ךיוא םהיא טריסַאּפ

 ,םירָאװ ; טריקיזיר טָאה רע סָאװ טדייל רע ןעוו ,טכער סיוועג
 עכילנעמ יד טסואוועג טָאה רע ןעוו ,טריקיזיר סע רע טָאה סָאוװ רַאפ

 ,םהיא ףיוא ףױרַא ןעֶנעֶל ימ סָאװ ,ףָארטש יד רעבָא ? ןענלָאפ
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 -טנַא טרינַאעו טכער רעזנוא  .ענייז טינ ,טכער רעזנוא רָאנ זיא

 ןעניוועג רימ --- לייוו "טכערנוא ןיא טביילב, רע ןוא ,ענייז ןעגעק

 .דנַאהרעביױא יד

 ַא זיא טפַאשלעזעג ַא ןיא סָאװ ,טכער זיא סע סָאװ רעבָא
 .ץ עז ע ג םעד ןיא --- טרָאװ םוצ ךיוא טמוק סָאד ,טכער ןופ ךַאז

 םעד ןופ ןרעוו טריטקעּפסער סע זומ ,ןייז טינ לָאז ץעזעג סָאד יוו

 -צעזעג ןופ ןיז רעד טמהירעג טרעװ ױזַא .רעגריב ןעלַאיַאל ---

 רעד ןעצנַאנניא טמיטש םעד טימ .דנַאלגנע דלֶא ןופ טייקכיל

 ,רימ ןענעיד רעטעג יד, :(412 סעטסערָא) סעדיּפירוא ןופ ךורּפש

 ,טפיוהרעביא ץעזע ג ."ןייז טינ ןעלָאז רעטעג יד סָאװ

 .טנייה רימ ןענייז טייו ױזַאטָא ,טּפיוה רעביא טָאג

 ןופ ץעזעג ןעדיישרעטנוא וצ הימ יד ךיז טמהענ ןעמ

 עטשרע סָאד :ץנַאנידרָא ןַא ןופ ,?ה ע פ ע ב ןעגיליווטומ םעד

 ץעזעג ַא רעבָא .טעטירָאטױא רעטניטכערעב ַא ןופ סױרַא טמוק

 ץעזענ-סטַאַאטש ,ץעזענ סעשיהטע) ננולדנַאה רעכילשנעמ ַא רעביא

 .להעפעב ַא ןכב ןוא ,גנורעלקרעדןעליוו ַא לָאמעלַא זיא (,וז .זַא .א

 טלָאװ ,ץעזעג סָאד ןעבעגעג רימ טלָאװ ןיילַא ךיא ןעוו וליפא ,ָאי

 ןעטסקענ םעד ןָאק ךיא ןעכלעוו ,להעפעב ןיימ ןעוועג רָאנ ץלַא סע

 טונ ץנַאג געמ זיא סע רעוו .ןעגלָאפ וצ ןענָאזבָא ךיז קילבנעניוא

 ַא ךרוד רעבירעד ןָאק ןוא ,בעיל זיא םהיא רַאפ סָאװ ,ןרעלקרע

 נידנערעלקרע ,םעד ןופ ךּפיה םעד ןָאהט וצ ןעטָאברעּפ ךיז ץעזענ

 ןעלדנַאהעכ ,םעד ףיוא ןייז רבוע טעוו סָאװ סָאוװ ,ןעדעי טעוװ רע זַא

 רענייק טָאה רעבָא ןעגנולדנַאה עניימ רעביא .,דנייפ ןייז יו

 רימ ןעביירשוצרָאפ טינ טכער ןייק טָאה רענייק ,ןעלהעפעב וצ טינ

 סע זומ ךיא .םעד ןענעוו ןעצעזעג ןעבענ רימ ןוא ןעלדנַאה ןיימ
 ,ד ניי פ ןייז יוװ ךימ טלעדנַאהעב רע סָאװ ,בעיל רַאפ ןעמהעננָא

 טימ יו רימ טימ ןעפרַאװמורַא ךיז לָאז רע זַא טינ לָאמנייק רעבָא
 תוטש ןייז רָאנ רעדָא לכש ןייז לָאז רע זַא ןוא ,ך ַא ז ַא ענייז

 .רונשטכיר ןיימ רַאפ ןעכַאמ

 ַא ָאד זיא סע יװ ננַאל ױזַא רָאנ ךיז ןעטלַאה ןעטַאַאטש

 רעדנעשרעה רעניזָאד רעד ןוא ,ןעליוו רעדנעשועה
 .ןעליוו רענעגייא ןיימ יו סנייא ץְלַא סלַא טכַארטעב טרעוו ןעליוו

 ןעבָאה הלועּפ ַא רַאפ סָאװ -- .ץעזעג -- זיא ןעליוו ס'ןררָאה םעד
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 ענייר ןעגיוט סָאװ ?טינ ייז טנְלָאפ רענייק ןעוו ,ןעצעזעג ענייד

 טַאַשטש רעד 4 ןעלהעפעב טינ ךיז טזָאל רענייק ןעוו ,ןעלהעפעב

 ס'מענלעצנייא םעד ןעמיטשעב וצ ךורּפשנָא םעד ןעבעגפיוא טינ ןָאק

 סע ןיא םהיא רַאפ .ףיורעד ןענעכער ןוא ןערילוקעּפס וצ ,ןעליוו

 םענעגייא ןייק ןעבָאה טינ לָאז רענייק זַא ,ןעבעל םוא גיטיונ

 םעד טַאַאטש רעד טָאװ ,טַאהעג רענייא סָאד טלָאװ :ןעליוו

 ; (.וו .זַא .א ןעקישרעפ ,ןעצעזניירַא) ןעסילשסיוא טזומעג םענייא

 .טַאַאטש םעד טפַאשעגבָא ייז ןעטלָאװ ,טַאהעג עֶלַא סָאד ןעטלָאװ

 טפַאשטכענק ןוא טפַאשרעה ןהֶא רַאבקנעד טינ זיא טַאַאטש רעד

 רעד ןייז ןעלעוו זומ טַאַאטש רעד םירָאװ = ; (טּפַאשנענַאטרעטנוא)

 ןעליוו םעד טָא ןוא ,םורַא טמהענ רע עכלעוו ,ןעמעלַא רעביא ררַאה

 ."ןעליװ-סטַאַאטש , םעד ןָא ןעמ טפור

 -נעליוו רעד ףיוא ןענעכער ,םויק ַא ןעבָאה וצ ידכ ,זומ סע רעוֶו

 עגיזָאד יד ןופ רעטכַאמעג ַא ןיא רעד ,ערעדנַא ןופ טייקגיזָאל

 .רענעיד םעד ןופ רעטכַאמעג ַא זיא ררַאה רעד יו טקנוּפ ,ערעדנַא

 .טפַאשרעה רעד טימ סיוא זיא ,טייקנעפרָאװרעטנוא יד ףיוא טרעה

 רערעטשרעצ רעד זיא רעניימ ןעליוו רענעגייא רעד

 סלַא םהיא ןופ טלעּפמעטשעג רעבירעד טרעװו רע ;טַאַאטש ןופ

 טַאַאטש רעד ןוא ןעליוו רענעגייא רעד .(תונשקע) "ןעליוונעגייא,

 רעניבייא, ןייק עכלעוו ןעשיווצ ,עטכעמ עכילדנייפטיוט ןענייז

 ןייז ףיוא טהעטשעב טַאַאטש רעד ןמז ?כ .ךילנעמ טינ זיא "םולש

 ןעכילדנייפ-רעמיא ןייז ,ןעליוו םענעגייא םעד רָאפ רע טלעטש ,םויק

 רענעי ןוא ,.וו .זַא .א זייב סָאד לַא ,גיטפנינרעפנוא סלַא ,רענגעג

 ,רַאפרעד ןיוש עקַאט סע זיא רע ,ָאי --- ןעדערנייא סָאד ךיז טזָאל

 ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא רע :ןעדערנייא ךָאנ סָאד ךיז טזָאל רע לייוו

 רע זיא ןכב ,עדרעוו ןייז ןופ ןייזטסואוועב םוצ ןוא ןיילַא ךיז וצ

 ענהעש ןופ ןרעוו וצ טרהיפרעפ לולע ךָאנ זיא ,ןעמָאקלָאפ טינ ךָאנ

 .וו .זַא .א דער

 טָאּפסעד רעד ייס ,עיט ָאּפ ס ע ד ַא זיא טָאַאטש רעדעי
 ןעמ יו ,ןעררַאה יד ןענייז עֶלַא רעדָא ,עלעיפ רעדָא רענייא זיא
 ןעריזיטָאּפסעד ייז .ה .ד ,קילבוּפער ַא ןיא רָאפ סָאד ךיז טלעטש
 ,ץעזעג סָאד ןעוו ,לַאפ רעד זיא סָאד םיִרָאוו .ערעדנַא יד ענייא

 ענעכַארּפשעגסױא יד סלַא ןעבעגעגסױורַא לָאמ סעדעי טרעוו סָאװ

 ,ננולמַאזרעפ-סקלָאפ ַא ןופ ,ןענָאז רימָאֿל ,ןעליוו םעד ןופ גנוניימ
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 ,רע ןעכלעוו ,םענלעצנייא םעד רַאפ ץעז ע ; ַא ןייז ךָאנרעד זומ
 רעדָא ,טייקמַאזכרָאהעג גידלוש זיא ,רענלעצנייא רעד
 ןעמ ןעוו .טײקמַאזכרָאהעג ןופ טכי5 פ יד טָאה רע ןעכלעוו וצ
 ןופ רענלעצנייא רעדעי זַא ,ןעלעטשרָאפ טנָאקעג וליפא ךיז טלָאװ

 "כרוד זיא סע ןוא ןעליוו ןעניבלעזמעד ןעכָארּפשעגסיױא טָאה קלָאֿפ

 טלָאװ --- "ןעליוו-ללכ , רעגידנעטשלָאפ ַא ןעמוקעג דנַאטשוצ םעד

 טינ םעדכרוד ןעד ףיא טלָאוו .עגיבלעזיד ןעבילבעג ץלַא ךַאז יד

 ?ןעליוו ןעניטכענ ןיימ ךרוד רעטייוו ןוא טנייה ןעדנובעג ןעוועג

 ,טרעווילגר עס  ןרָאװעג לַאפ ַאזַא ןיא טלָאװ ןעליוו ןיימ
 "מיטשעב ַא --- סינעפעשעב ןיימ ! טײקגיטפַאהדנַאטש עגירעיורמ

 *להעמעב ןיימ ןרָאװעג טלָאװ -- ןעליוו ןיימ ןופ קורדסיוא רעט

 ןרָאװעג .טרעטשעג טלָאװ ,רעפַאשעב רעד ךיא ,רעבָא ךיא .רעבעג
 ןיימ) .גנוזיילפיוא ןיימ ןיא ןוא סולפ ןיימ ןיא ,ןעליוו ןיימ ןיא

 טלָאװ ,רָאנ ַא ןעוועג ןעטכענ ןיב ךיא סָאװ רַאפרעד (גנולקיווטנע
 יוזַא טָא .גנַאלןעבעל ןעצנַאג םעד רַאנ ַא ןעביילב טזומעג ךיא

 טלָאװ ךיא -- לַאפ ןעטסעב ןיא ןעבעל-סטַאַאטש ןיא ךיא ןיב
 וצ טכענק ַא -- לַאפ ןעטסנרע ןיא :ןענָאז טנַאקעג ױזַא טקנוּפ

 ,רעדנעלעוו ַא ןעוועג ןעטכענ ןיב ךיא סָאװ רַאפרעד ,ןיילַא ךיז

 טנייה ,רעניליוויירפ ַא ןעוועג ןעטכענ ,רעזָאלנעליװ א טנייה ךיא ןיב

 | .רעניליוויירפנוא ןַא
 טינ ןעקרעדנָא ךיא סָאװ םעדכרוד רָאנ ? ןרעדנע וצ סאד יו

 טינ ךיז זָאל רעדָא טינ ךיז דניב ךיא .ה .ה ,טכיל פ ןייק
 ןייק ןופ טינ ךיוא ךיא סייוו ,טכילפ ןייק טינ ךיא בָאה .ןעדניב

 : .ץעזעג

 טינ רענייק ןָאק ןעליוו ןיימ "! ןעדניב ךימ טעוװ ןעמ ,יַא,

 .יירפ טביילב ןעליוורעדיוו ןיימ ןוא ,ןעדניב

 ןעוו ,בָארַא ּפָאק ן'טימ ןהענ ןעזומ רעבָא ךָאד טעוו ץלַא , -

 זַא ןעד טנָאז רעו "!ליו רע סָאװ ןָאהט ןענָאק לָאז רעדעי
 ןיא רעכלעוו וד ,ָאד וטזיב סָאװ וצ ? ןָאהט ץלַא ןָאק רערעדעי
 ריד טעוװ ,ףיז רהעוו ? בעיל רַאפ ץלַא ןעמהענוצנָא ביוחמ טינ

 ןייד ןעכערב ?יוו סָאװ רערעדעי ! ןָאהט ןענָאק טשינרָאג רענייק

 לעדנַאהעב .דנייפ ןייד זיא ןוא ןָאהט וצ ריד טימ טָאה ,ןעליוו
 ךאֹנ .ץוש םוצ ןעהעטש ריד רעטניה כױא .דנייפ ַא יװ םהיא

 טעוו ןוא טכַאמ עטנַאזָאּפמיא ןַא רהיא טייז ןַאד ,ןענָאילימ עגינייא
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 םעד טרינָאּפמיא רהיא וליפא ןעוו רעבָא .געיז ןעטכייל א ןעניוועג

 םהיא רַאפ םעד תמחמ טינ ץְלַא רהיא טייז ,טכַאמ סלַא רענגענ

 .הטוש רעסיורג ַא זיא רע ןעדייס ,טעטירָאטױא עטנילייהעג ןייק
 וליפא ןעוו ,גידלוש טינ ךייא רע זיא ננוטכַא ןוא טקעּפסער ןייק

 ,טלַאװעג רעייא רַאפ טכַא ןיא ןעמהענ ךיז זומ רע
 טיול ןעטַאַאטש יד ןעריציפיסַאלק וצ טנהעוועג ןענייז רימ

 ,טלייטרעפ זיא טלַאװעג עטסכעה יד יו ,ןפוא םענעדיישרעפ םעד

 ירַאנָאמ סע טסייה ,טלַאװעג עטסכעה יד טָאה רענלעצנייא ןַא בוא

 ,ָאזלַא .וו .זַא .א עיטַארקָאמעד סע טסייה ,עלַא ייז ןעבָאה ,עיכ

 ןעגעקטנַא ?ןעמעװ ןענעקטנַא טלַאװעג !טלַאװעג עטסכעה יד
 יטקַארּפ טַאַאטש רעד ."ןעליוונעגייא , ןייז ןוא םענלעצנייא םעד

 ס'טַאַאטש םעד  .טינ סָאד רָאט רענלעצנייא רעד ,"טלַאװעג , טריצ

 רע טפור טלַאװעג ןייז ןוא ,טייקגיטעהטטלַאװעג ןיא רהיפפיוא

 ,זיא ."ןעכערברעפ , --- םענלעצנייא םעד ןופ טלַאװעג יד ,"טכער ,

 ,םענלעצנייא םעד ןופ טלַאװעג יד טסייה ױזַא --- ןעכערברעפ ,ָאזלַא

 ביוא ,טַאַאטש ןופ טלַאװעג יד רע טכערב ןעכערברעפ ךרוד רָאנ ןוא

 ,םהיא רעביא טינ זיא טַאַאטש רעד זַא ,גנוניימ רעד ןופ זיא רע
 .טַאַאטש םעד רעביא זיא רע רָאנ

 ףיא טלָאװ ,ךילרעכעל ןעלדנַאה טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו

 טלָאז רהיא ,ןענָאזנָא ךייא ,תונוכ עטוג טימ שנעמ ַא יװ ,טנַאקעג

 -טסבלעז ןיימ ןעקנערשעב סָאװ ,ןעצעזעגנ ענייק ןעבעגסיױרַא טינ

 .ננופאשעב-טסבלעז ןוא טייקגיטעהט-טסבלעז ןיימ ,גנולקיווטנע

 ,טנלָאפעג ייז טלָאװ רהיא ןעוו םירָאו .תוצע ענױזַא טינ ביג ךיא
 ןעצנַאג ןיימ ןרָאװעגנָא טלָאװ ךיא ןוא םינָארַאנ ןעוועג רהיא טלָאװ

 ףךיא סָאװ םירָאװו ;טשינרָאג ךיא גנַאלרעפ ךייא ןופ .סניוועג
 עשירָאטַאטקיד ןייז ץלַא טעוו רהיא ,ןרעדָאֿפ טינ ךייא ןופ לָאז

 ןעגניז טינ ןָאק בָאר ַא לייוו ,ןייז סע טזומ רהיא ןוא ,רעבענצעזעג

 ,ענעי רעסעב גערפ ךיא .ןעבעל טינ ביור ןהֶא ןָאק רעביור ַא ןוא

 "סיִאנע רהעמ רַאפ ייז ןעטלַאה סָאװ ,ןעטסיָאנע ןייז ןעליוו עכלעוו

 יד ןעריטקעּפסער ןוא ןעצעזענ ךייא ןופ ןעבענ ןעזָאל ךיז --- שיט

 -גינעּפש רע דיוו ןעריציטקַארּפ רעדָא ,ןעצעזעג ענעבעגעג
 עניטומטוג ? טייקמאזכראהעגנא ענידנעטשלַאפ ,ָאי ,טייק

 סע סָאװ ,סָאד רָאנ ןעביירשרָאפ ןעזומ ןעצעזעג יד זַא ,ןעניימ טייל
 טהעג סָאװ .טכער ןוא טוג רַאפ קלאפ ןופ ?היפענ םעד ןיא טְליִג
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 ? קלָאפ םעד ייב ןוא קלָאפ םעד ןיא טליג סע סָאװ ,ןָא ךימ רעבָא סע
 טסייה ;רערעטסעליטָאנ םעד ןעגעקטנַא ןייז רשפא ןָאק קֹלָאפ סָאד

 טינ רעבירעד ךיא לָאז .גנורעטסעל-טָאג ןענעקטנַא ץעזעג ַא סע

 ףערטעב ןרעסערג ַא רימ רַאפ ןעבָאה ץעזעג ַא לֶאז ? ןרעטסעל
 ! ךייא גערפ ךיא ? "?העפעב , ַא רעדייא

 םעד ןופ סױרַא ןעצנַאגניא ןעמוק גנוריגער ןופ ןעמרָאפ עלַא

 לל ב םעד טרעהעג טעטירָאטױא עדעי ןוא טכער עֶלַא זַא ,ּפיצנירּפ
 לָאז סָאװ ,גנוריגער ןייא ןייק ָאטינ זיא סע םירָאװ .קלָאפ ןופ

 רעד יוװ טוג ױזַא ,טָאּפסעד רעד ןוא ,?לכ ן'פיוא ןעפורעב טינ ךיז

 .װ .זַא .א עיטַארקָאטסירַא זיא סע עכלעוו ַא רעדָא טנעדיזערּפ
 יד ןעבָאה ייז ."טַאַאטש ןופ ןעמָאנ ןיא , ןעלהעפעב ןוא ןעלדנַאה

 קוליח ןייק ירמגל זיא סע ןוא ,דנעה ערעייז ןיא "טלַאװעגיטַאַאטש ,

 סָאד ןעוו ,(ענלעצנייא עלַא) ויטקעלַאק סלַא קלאפ סָאד יצ ,טינ
 ,ט ל ַא וו ע גיטַאַאטש עגיזָאד יד סיוא ןעביא ,ןעוועג ךילגעמ טלָאװ

 ןענייז ייז ייס ,וויטקעלָאק םעד ןופ ןעטנַאטנעזערּפער יד רעדָא
 ןיא יו ,רענייא ןענייז ייז ייס ,ןעיטַארקָאטסירַא ןיא יוװ ,עלעיפ
 םענלעצנייא םעד רעביא ללכ רעד טהעטש לָאמעלַא .ןעיכרַאנָאמ

 וע ט גיי ט ב ע ר ע ב  ַא ןעפורעגנָא טרעוו עכלעוו ,טכַאמ ַא טָאה ןוא

 ,ט ב ע ר סָאד זיא עכלעוו .ה .ד
 רָאנ רענלעצנייא רעד זיא טַאַאטש ןופ טייקגילייה רעד יבנל

 ,הטומרעביא ,, בָא ךיז טלעטש סע רעכלעוו ןיא ,דובכ-מוא ןופ ילכ ַא

 טייקבכילניילק ,ךַאמש ןוא טָאּפש רַאפ ַאינַאמ ַא ,טייקגיליווזייב
 סָאד זַא ,ןעקנעד וצ ףיוא טרעה רע יוװ דלַאבױזַא "וו ,זַא .א
 .טנעקרעדנָא ןרעוו וצ הטרעוו זיא ,טַאַאטש רעד ,םוטנילייה עניזָאד

 ירעטנוא ןוא רענעיד יד ןופ הטומ כיו ה רעכילטסייג רעד ןוא

 יטינ םעד טָא רַאפ ןעפַָארטש ענייפ ץנַאג טָאה טַאַאטש ןופ ןענַאט

 ,"הטומרעביא ,, ןעכילטסייג

 טייקניטעהט עגיטסייג .עדעי טנעכייצעב גנוריגער יד ןעוו
 ףרַאד סָאװ ,ןעכערברעפ א סלַא טָאאטש םעד ןענעקטנַא
 זַא ,ןעניימ ןוא ןעלַארעביל עניסעמ יד ןעמוק ,ןרעוו טפָארטשעב

 ַא ןעבָאה ךָאד ןעפרַאד .וו .זַא .א רָאמוה ,ץיוו ,עריטַאס ,סַאּפש
 ןעסינעג זמ עינע שז ןזַא ןוא ,ןעסינוצסיוא .יירפ ךיז טכער
 עקַאט שנעמ רענלעצנייא רעד ,סע טסייה .טייהיירפ

 ,טַאַאטש רֶעֶד .יירפ ןייז לָאז עינֲעׁשֹו רעד ךָאד רעבָא ,טינ
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 ןופ גיטכיר ץנַאג וצרעד טגָאז ,גנוריגער יד ןעמָאנ ןייז ןיא רעדָא

 -- :טייז ןייז

 רעד ,סַאּפש רעד .,רימ ןעגעג זיא ,רימ רַאפ טינ זיא סע רעוו

 ןעזעו-טַאַאטש ןופ עידעמָאק ַא ןעכַאמ סָאד ,ץרוק ,וװ .זַא .א ץיוו

 טינ רָאנ ןיא סע :ןעטַאַאטש יד ןעבָארגעגרעטנוא לָאמעלַא טָאה

 ןעגיוצעג ןעלָאז ןעצינערג עכלעוו ,רעטייוו ןוא ,ךַאז עגידלושנוא ןייק

 ? ,וו .זַא .א ץיוו ןענידלושנוא ןַא ןוא ןעגידלוש ַא ןעשיווצ ןרעוו

 -נעגעלרעפ רעסיורג ַא ןיא עגַארפ רעד ייב ןעמוק עגיסעמ יד

 זַא ,עטיב רעד וצ טריצודער ןרעוו תונעט ערעייז עֶלַא ןוא ,טייה

 "ד ני פ מס ע ױזַא ןייז טינ ְךָאד ףרַאד (גנוריגער יד) טַאַאטש רעד

 "עגידלושנוא  ןיא טינ ףרַאד רע ;גידלעציק ױזַא ,ךיל

 טּפיױהרעביא טָאה ןוא ,טייקגיליווזייב ןעריּפשרעד ךיילנ ןעכַאז

 -דניפמע ענעבירטרעביא ."רעטנַארעלָאט, עלעסיבַא ןייז טנעמעג

 ןייז ךיז געמ סע ןעדיימרעפ ;טײקכַאװש ַא סיוועג זיא טייקכיל

 ןעמ ןָאק ןעטייצ:סגעירק ןיא רעבָא ;דנענוט עהטרעווסנעביול ַא

 עניהור רעטנוא ןעזָאלרעד געמ ןעמ סָאװ ןוא ,גיביגכָאנ ןייז טינ
 רעד יו דלַאב ױזַא ,טביולרע ןייז וצ ףיוא טרעה ,ןעדנעטשמוא

 -עונ יד יו ױזַא .טרעלקרעד טרעװו דנַאטשוצ-סגנורענַאלעב

 ףיז ייז ןעלייא ,גיטכיר זיא סָאד יוװ ןעלהיפ ןעלַארעביל עדנעניימ
 זיא ,"קלָאפ ןופ טייקנעבענרעביא , יד גידנעהעזוצ זַא ,ןרעלקרעד וצ

 רעבָא גנוריגער יד .,רחַאפעג ןייק רַאֿפ ןעבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטינ
 .תוישעמ ענױזַא ןופ ןעדערנייא ךיז ןעזָאל וצ וויאַאנ ױזַא טינ רָאנ זיא

 ,דער ענהעש טימ ןענעמרָאק םענייא ןָאק ןעמ יוװ ,טוגיוצ סייוו יז

 -נעדעירפוצ טינ "ערעשטעוו רעטסוּפ , רעד טָא טימ ךיז טעװ ןוא

 .ןעלעטש

 ,ךיז ןעלעיּפש וצ ואוו ץַאלּפ רעייז ןעבָאה רעבָא ןעליוו ןעשנעמ
 יו טצעזעג ױזַא ןייז טינ ןענָאק ןוא רעדניק ךָאד ןענייז ייז םירָאוװ
 (,דנענוט ןייק טינ טָאה דנעגוי) .דניק ַא טביילב דניק ַא : עטלַא

 ַא ראפ רָאנ ,ץַאלּפ-לעיּפש םעד טָא רַאֿפ רָאנ ךיז ןעגניד ייז

 רעד זַא ,רָאנ טגננַאלרעפ ןעמ .ןעגנירּפשמורַא ןעדנוטש רָאּפ
 רעט'הנאד'רעפ ַא יו ,טערומכעגנָא ?עיפוצ ןייז טינ לָאז טַאַאטש

 -םינָארַאנ ןוא סעיסעצָארּפ-לעזע עגינייא ןעביולרע לָאז רע .אּפַאּפ
 רעבַא .רעטלַאלעטימ ןיא טביולרע סָאה טָאה ךריק יד יו ,ןעלעיּפש
 ,ןעזָאלרעד טנַאקעג רהַאפעג ןהֶא סָאד טָאה רע ןעוו ,ןעטייצ יד
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 סױרַא לָאמנייא טציא ןעמוק עכלעוו ,רעדניק .רעביארָאּפ ןענייז
 ,טור ס'יבר םעד ןהֶא עדנוטש ַא ןעבעל ןוא ,יירפ רעד ףיוא
 ןייז סָאד זיא רעטציא םיִרָאו .ר ד ח ןיא ןהעג רהעמ טינ ןעליוו

 "ירפרע ןַא ,רדח םוצ בָאגוצ ַא רהעמ טינ ןיוש יירפ רעד ףיוא
 רעדָא זיא סע ,ךּפיה ןייז זיא סע רָאנ ,גנולָא הרע עדנעש

 ,ןעבענכָאנ טשינרָאג רעדָא ףרַאד טַאַאטש רעד ,ץרוק .רעדָא --
 -ברוד רעדָא ןייז זופ רע ; דנורניוצ ןהעג ןוא ןעבעגכָאנ ץלַא רעדָא

 .רענעברָאטשעגנ ַא יו ,ךילדניפמענוא רָאג רעדָא ,ךילדניפמע סיוא

 טמהענ ,רעגניפ ןייא טַאַאטש רעד טיג .ץנַארעלָאט ןייק רהעמ ָאטינ

 -ַאּפש , וצ רהעמ טינ ייברעד זיא סע .דנַאה עצנַאנ יד ךיילג ןעמ
 ַא טרעוװ .וו .זַא .א רָאמוה ,ץיוו יו ,סַאּפש רעדעי ןוא ,"ןעס
 | .טסנרע רערעטיב

 טהעג טייהיירפ-סערּפ רַאפ "עניניזיירפ ,, יד ןופ יירשעג סָאד

 -טנעגייא רעייז ֹוצ ,ּפיצנירּפ םענעגייא רעייז וצ ךּפיהל םעדרעסיוא
 ייז .ה .ד ,טינ ןעליוו ייז סָאװ ןעליוו יז .ןעליוו ןעכיל
 טכייל עקַאט ייז ןעלַאפ רעבירעד .ןעלעוו ןרעג ןעטלָאװ ייז ,ןעשניוו
 -לָאװ ,לָאמַא ָאי טמוק טייהיירפ-סערּפ ענעפורעגױזַא יד ןעו ;בָא
 רעד .ךילריטַאנ ץנַאג זיא סע .רוזנעצ ַא ןעלעוו ןַאד ייז ןעט
 וו .זַא .א לַארָאמ יד ןעכיילג סָאד ,גילייה ךיוא ייז רַאפ זיא טַאַאטש
 יו ,םיצקש ענעזָאלוצ יו םהיא ןעגעקטנַא ףיוא רָאנ ךיז ןערהיפ ייז

 -כַאװש רעד טימ ךיז ןעצונעב וצ ןעכוז עכלעוו ,רעדניק עשירעפיטש

 וצ ןעביולרע ייז לָאז טַאַאטשדַאּפַאּפ רעד .ןרעטלע יד ןופ טייק

 טָאה ַאּפַאּפ רעד רעבָא ,טינ טלעפעג םהיא סָאװ ,סעגינייא ןעגָאז

 רעביא ךירטש-רוזנעצ ַא קילב ןעגנערטש ַא טימ ןעהיצוצרוד טכער ַא

 רעייז םהיא ןיא ייז ןענעקרעד .ןעיירעדיולּפ עגיד'הּפצוח ערעייז
 יד בעיל רַאֿפ ןעמהעננָא טרַאװנעגעג ןייז ןיא ייז ןעזומ ,אּפַאּפ
 ,דניק סעדעי יו ,ןעדער ןופ רוזנעצ

 רעגינעוו טינ וטזומ ,טכער ןעבעג ןרעדנַאנַא ןופ ךיז וד טזָאל
 -טכער יד םהיא ןופ וטסגירק ; טכערנוא ןעבעג םהיא ןופ ןעזָאל ךיז
 ןוא גָאלקנָא ןייז ךיוא טרַאװרעד ןאד ,גנוניולעב ןוא גנוגיטרעפ
 רעד ייב ,טכערנוא סָאד טהענ טכער ןופ טייז רעד ייב ..ףָארטש

 טזיב סָאװ .ןעכערברע פ סָאד -- טייקכילצעזענ ןופ טייז

 !רֶעכעוברֶעֶפ -- ַא טויב וד ?וד
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 ס'טַאַאטש םעד דַארג ןעטסכעה ןיא זיא רעכערברעפ רעד,
 ןעמהעננָא ןָאק ןעמ .?ַאניטטעב טגָאז ?! ןעכערברעפ רענענייא

 טינ סע טהעטשרעפ ןיילַא ַאניטטעב וליפא ןעוו ,רעטרעוו יד טָא

 -- ךיא רעטמיוצעגנייא-טינ רעד ןָאק טָאַאטש ןיא .ױזַא טקנוּפ

 גנוליפרע ןיימ וצ ןעמוק טינ -- ןיילַא רימ וצ רעהעג ךיא יו ,ךיא

 ןיוש ןָא גָאטנעריױבעג ןייז ןופ זיא ךיא רעדעי .,גנוכילקריוורעפ ןוא

 רעבירעד .טָאַאטש םעד ,קלָאפ םעד ןעגעקטנַא רעכערברעפ ַא

 ,טסיָאגע -- ןַא ןרעדעי ןיא טהעז רע ,ןעמעלַא עקַאט ייז רע טיה

 ןיא סיוארָאפ טצעז רָע .ארומ רע טָאה טסיָאגע םעד רַאפ ןוא

 זַא ,גנוטכַא עכילייצילַאפ ַא ,גנוטכַא טיג ןוא ,עטסגרע סָאד ןעדעי
 ַאקילבוּפסער דיווק ענ ,"ןהעשעג טינ ןעדָאש ןייק לָאז טַָאַאטש םעד ,

 סָאר ןוא --- ךיא רעטמיוצעגנייא-טינ רעד .טַאיּפַאק יטנעמירטעד
 -רעניא רענעגרָאברעּפ רעזנוא ןיא ןוא , ךילננירּפשרוא רימ ןענייז

 -טינילָאמנייק רעד זיא -- גידנעטש סָאד רימ ןעביילב טייקכיל

 טרעוו סָאװ ,שנעמ רעד .טַאַאטש ןיא רעכערברעפ רעדנערעהפיוא

 טייקטנעכערעגסיוא-טינ ןייז ,ןעליוו ןייז ,חטומ ןייז ןופ טרהיפעג
 -עגמורַא קלָאפ ןופ ,טַאַאטש ןופ טרעוו ,טיײקניזָאלטכרָאפ ןייז ןוא
 סָאװ --- קלָאפ סָאד !קלָאפ ןופ ,גָאז ךיא .ןענָאיּפש טימ טלעטש

 ןופ ןעקנעד טינ טלָאז ,טייל עניצרעהטוג ,רהיא ,רעדנואוו רַאפ
 -ווַצילַאּפ טימ טקעטשעגנָא ךרוד ןוא ךרוד זיא קלָאפ סָאד --- םהיא

 -קַארּפ סָאװ רעד ,ךיא ןייז טנעקיילרעפ סָאװ רעד רָאנ .ןעגנוניזעג
 .קלָאפ םייב ןעמונעגנָא זיא ,גנונעקיילרעפזטסבלעז טריציט

 לעיפיוזא סיואכרוד ךוב ןעטריטיצ םעד ןיא זיא ַאניטטעב
 טפָאה ןוא ,קנַארק רַאפ רָאנ טַאַאטש םעד טלַאה יז זַא ,גיטומטוג
 ןעקריווסיוא טלָאװעג טלָאװ יז סָאװ ,גנוזענעג ַא ,גנוזענעג ןייז ףיוא
 הברדא רָאנ ,קנַארק טינ רעבָא זיא רע **!; "ןעגָאנַאמעד , יד ךרוד
 ,ןענַאנַאמעד יד ךיז ןופ קעוַא טביירט רע ןעוו ,תוחכ עֶלַא ענייז ייב
 -עלַא, רַאפ ,ענלעצנייא יד רַאפ ןעגירקסיורַא סעּפע ןעליוו עכלעוו
 ַאמעד עטסעב יד טימ עניביולג ענייז ןיא טגרָאזרעפ זיא רָע ."ןעמ
 טַאאטש רעד זומ ךָאנ אניטטעב ךָאנ .(רערהיפסקלָאפ) ןעגָאג
 רע זיא טינ ןעוו ,טייהשנעמ רעד ןופ העירז-טייהיירפ יד ןעלקיווטנע

 .810 .5 ,"גינעק םעד טרעהעג ךוב סָאד, *

 | .8/6 .ו ,טרָאד 5



 רענריטש סקַאמ 284
 *!(זיּפש) רעטופ-ןעבָאר רַאפ רָאנ טגרָאז ןוא רעטומ-ןעבָאד ַא
 ,םעדכרוד טקנוּפ םירָאװ ,ןָאהט טינ ךָאז רעדנַא ןייק ןָאק רֶע ---

 יד ךָאד זיא ,בגא ,סָאד ןוא) "טייהשנעמ , רעד ראפ טגרָאז רע סָאו

 רעד זיא ,(טאַאטש "ןעיירפ, רעדָא "םענַאמוה , םעד ןופ עבַאגפיוא

 ,טייז רעדנַא רעד ןופ .,"רעטופ-ןעבָאר , םהיא רַאֿפ רענלעצנייא
 טאאטש רעד ,סָאװ, *":רעטסיימרעגריב רעד טדער גיטכיר יוװ

 ןופ רעגעלפ רעד ןייז וצ ץֹוחַא תוכייחתה רעדנַא ןייק טינ טָאה

 ןָא גיבייא ןופ .טינ ךיז טמַארג סָאד -- ? עקנַארק ערַאבליײהנוא

 ןעקנַארק םעד ךיז ןופ ןעפרָאװעגבָא טַאַאטש רעדנוזעג רעד טָאה

 ןייז וצ גיטיונ טינ טָאה רָע .טימרעד טשימעג טינ ךיז ןוא ,ףָאטש

 ןהֶא ןרעוו ןעגייווצ-רעביור יד .ןעטפַאז ענייז טימ שימָאנָאקע ױזַא

 ןעמ -- .ןעהילב ןעלָאז ערעדנַא יד ידכ ,ןעטינשעגבא גנוגעלרעביא

 "טרַאה ס'טַאשאטש רעד רעביא רעטרעטיצרעד ַא ןרעוו טינ ףרַאד

 םהיא ןעזייוו ןָאיגילער ןוא קיטילַאּפ ןייז ,לַארָאמ ןייז ; טייקטייק
 ;טייקגיזָאללהיפעג ןיא ןעגידלושעב טינ םהיא ףרַאד ןעמ .ףיורעד ןא

 גנורהַאפרע ןייז רעבָא ,םעד ןעגעקטנַא טריטלָאוװער ?היפענטימ ןייז

 טִד ןענייז סע ! טייקגנערטש רעד טָא ןיא רָאנ טייקרעכיז טניפעג

 .ןעפלעה ןענָאק ןעלטימ עשיטסַארד רָאנ עכלעוו ןיא ,ןעטייהקנַארק

 רעבָא ,זיא יז סָאװ טייהקנַארק יד טנעקרעד רעכלעוו ,רָאטקָאד רעד

 -רעפ טינ לָאמנייק טעװ ,ןעוויטַאילַאּפ זיולב נידעקערש טצונעב

 טנעיצַאּפ רעד זַא ,ן'לעוּפ טעוו אברדא רָאנ ,טײהקנַארק יד ןעביירט

 רעד ןופ ןהעגקעוַא טייצ רערעגנעל רעדָא רערעצריק א ףךָאנ טעװ

 םעד ןָא טדנעוו רהיא ביוא , :ענַארפ ס'טַאר יורפ רעד ."טלעוו

 "ורוק וצ ןעביילב ךייא טעװ סָאװ ,לעטימ ןעשיטסַארד סלַא טיוט

 םעד ןַא טינ ךָאד טדנעוו טַאַאטש רעד .טינ ךיז טמַארג "? ןער

 ןַא םיוא טסייר רע ;דעילג ןעגיד'הרצ ַא ףיוא רָאנ ,ךיז ףיוא טיוט

 .וװ .זַא .א תורצ םהיא טפַאשרעפ סָאװ ,גיוא

 ;עוװ רעגיצנייא רעד סָאד זיא טַאַאטש ןעגיד'הלוח םעד רַאֿפ ,
 ביוא .***"ןעהיידענ םהיא ןיא ןעשנעמ םעד ןעזָאל --- גנוטער ןופ

 -נעמ טרָאװ םעד רעטנוא ,ַאניטטעב יו ױזַא ,ָאד טהעטשרעפ ןעמ

 .881 ,ז ,טרָאד *

 .881 ,ז ,טרָאד =

 ,885 .ז ,טרָאד יי
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 "רעגיד'הלוח ,, רעד : טכער יז טָאה ןַאד ,"שנעמ , ףירגעב םעד ןעש

 ,ןרעו ןעזענעג "ןעשנעמ , ןופ ןעהיידענ םעד ךרוד טעװ טַאַאטש

 -נעמ םעד, ןיא ןענייז ענלעצנייא יד טרַאנרעפ רהעמ סָאװ םירָאװ

 סָאד רעבָא ביוא  .טַאַאטש ן'רַאפ סע ךיז טניול רעסעב ץלַא ,"ןעש

 "ןעמעלַא , ףיוא ,ענלעצנייא יד ףיוא ךיז טהיצעב ןעשנעמ טרָאװ

 זיא יז לייוו ,בלַאה ףיוא בלַאה ךיוא סע טוהט ןירעסַאפרעפ יד ןוא)

 סע טגנילק ןַאד ,("ןעשנעמ םעד, ןעגעוו ראק ןעצנַאגניא טינ ךָאנ

 רעד זיא עדנַאב-רעביױר רעגיד'הלוח ַא רַאפ : ױזַא רהעפעגמוא

 עלַאיַאל יד רהיא ןיא ןעהיידעג ןעזָאל וצ ,גנוטער ןופ געוו רעניצנייא

 עדנַאב"רעביור יד ךָאד טלָאװ געו םעד ףיוא ,וטסרעה !  רעגריב

 ,םע טרהיּפש יז תמחמ ןוא ,דנורג-וצ ןעננַאגעג עדנַאב"רעביור סלָא

 לעקערב ַא טָאה סָאװ ,םענייא ןעדעי רעסעב יז טסישרעד רעכירעד

 ."לרעק רעכילטנערָא , ןַא ןרעוו וצ גוניינ

 סָאװ רעדָא ,ןיטָאירטַאּפ ַא ךוב ןעניזָאד םעד ןיא זיא ַאניטטעב

 יז .,ןירעקילגעב-ןעשנעמ ַא ,ןיּפָארטנַאליפ ַא ,רהעמ לעיפ טינ זיא

 ןעצנַאגנניא דנַאטשוצ ןעדנעריטסיזקע םעד טימ ןעדעירפוצנוא זיא

 ךוב רהיא ןופ טסנעּפשעג-לעטיט רעד יװ ,ןפוא ןעניבלעז ן'פיוא

 -קירוצ ןעלעוו ןעטלָאװ עכלעוו ,ערעדנַא עלַא יו ןוא ,(גינעק רעד)

 .םעד וצ טרעהעג סָאװ ץלַא טימ ןעביולג ןעטלַא ,ןעטוג םעד ןעגנערב

 "סטַאַאטש יד ,רעקיטילָאּפ יד זַא ,טרהעקרעפ טקנעד יז ,רהעמ טשינ

 ענעי תעב ,טַאַאטש םעד טריניאור ןעבָאה ןעטַאמָאלּפיד ןוא רענעיד

 -סקלָאפ, יד ,עניליווזייב יד ףױא דלוש יד ףױרַא ןעפראוו

 : ."רערהיפרעפ

 ,רענייא טינ ביוא ,רעכערברעפ רעכילנהעוועג רעד זיא סָאװ

 ךֶאנ ןעבערטש וצ תועט ןעכילרהעפעג םעד ןעגנַאגעב זיא רעכלעוו

 זיא סָאװ ,סָאד ןעכוז וצ טָאטשנַא ,ס'קלָאפ םעד זיא סָאװ ,סָאד

 ןוא בָאה עד מ ער פ ,עניטשינ סָאד טכוזעגנ טָאה רע ?סנייז

 ןעבערטש עכלעוו ,ןעוהט עגיביולג יד סָאװ ןָאטעג טָאה רע ,סטונ

 רעכלעוו ,רעטסעירּפ רעד טוהט סָאװ .ס'טָאנ זיא סָאװ ,סָאד וצ

 עסיורג סָאד רֶאַפ םהיא טלעטש רֶע ? רעכערברעפ םעד ט'רסומ

 זיא סָאװ ,סָאד טַאהט ןייז ךרוד ןעוועג אמטמ ןעבָאה ןופ טכערנוא

 וצ) םוטנענייא ןייז .ה .ד ,טַאַאטש םעד ןופ ןרָאװעג טנילייהעג

 ןרעהעג סָאװ ,יד ןופ ןעבעל סָאד ןענעכערוצ ךיוא זומ ןעמ ןעכלעוו

 טלַאזעג רעסעב םהיא רע טָאה םעד טָאטשנָא .(טָאַאטש םוצ
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 2 א יי ייפ '- : נב ,

 רע סָאװ ,טימרעד טצומשעב ךי ז טָאה רע סָאװ רַאפ ,ן'רסומ'סיוא

 רַאפ ןעטלַאהעג סע טָאה ןוא ,עדמערפ סָאד ןעוועג ס א מ מ טינ טָאה

 םהיא סָאד טלָאװ רע :ןעמהענוצוצ הטרעוו זיא סָאוװ ,סעּפע

 םעד טימ טדער ןעוועג טינ חלנ ןייק טלָאװ רע ןעוו ,ןעגָאז טנָאקעג

 ךיז טעװ רע ןוא ,טסיָאנע ןַא טימ יו רעכערברעפ םענעפורעגױזַא

 ןעגעקטנַא ןעכערברעפ ַא ןעגנַאגעב זיא רע סָאוװ רַאפ טינ ,ןעמעש

 ןַא ,ןעטלַאהעג טָאה רע סָאװ רַאפ רָאנ ,רעטינ ןוא ןעצעזעג ערעייא

 -רעפ ןוא ןעצעזעג ערעייא ףיוא ןייז וצ רבוע ןעוועג הטרעוו זיא סע

 טָאה רע סָאװ רַאפ ןעמעש ךיז טעו רע ;רעטיג ערעייא ןעגנַאל

 ירעפ -- טינ ,ךייא וצ טרעהעג סָאװ ,סָאד טימ ןעמַאזוצ ,ךייא

 רהיא רעבָא .ןעוועג טסיָאגע גינעוודוצ זיא רע סָאװ רַאפ ,טעטכַא

 ױזַא טינ טייז רהיא םירָאװ ,שיטסיָאנע ןעדער טינ םהיא טימ טנָאק

 רהיא !טשינרָאנ טכערברעפ --- רהיא ,רעכערברעפ ַא יו סיורג

 וצ ןופ ןעטלַאהבָא טינ ךיז ןָאק "ךיא , רענעגייא ןַא זַא ,טינ טסייוו

 ךָאד ןוא .,ןעבעל ןייז זיא ןעכערברעפ סָאה זַא ,רעכערברעפ ַא ןייז

 זַא ,ךָאד טביולג רהיא םירָאװ ,ןעסיוו טלָאזעג ָאי סע רהיא טָאה
 טעװ רהיא זַא ,רעבָא טקנעד רהיא ;"עגידניז ונלכ ןענייז רימ,

 םירָאו -- טינ טפיירגעב רהיא ,דניז יד ןעלדניװשקעװַא ןענָאק

 ןופ הטרעוו רעד זיא דלוש יד זַא --- גיטכרָאפסלעוװװייט טייז רהיא

 רעבָא ױזַא ! גידלוש ןעוועגנ טלָאװ רהיא ןעוו ,חָא .ןעשנעמ םעד

 -ןהעש ץלַא ןעכַאמ וצ רָאנ טהעז -- ,ונ ."עטכערעג , רהיא טייז
 ! ןררַאה רעייא רַאפ טכערעג ןייפ-ןוא

 שנעמ-טסירק רעד רעדָא ןייזטסואוועב עכילטסירק סָאד ןעוו

 ןופ ףירנעב רעדנַא רעכלעוו ,ךובצעזענילַאנימירק ַא טסַאפרעפ
 -ניזָאל צר ַאה יד -- טושּפ ץוחַא ןייז טרָאד ןָאק ןעכערברעפ

 רעכיל צ ר ַא ה ַא ןופ ננוקנערק רעדעי ןוא סיר רעדעי ?טייק
 -טנַא גנורהיפפוא עזַָאלצרַאה עדעי ,סינ טל ע הרע פ

 סָאד רעכילצרַאה סָאװ .ןעכערברעפ ַא זיא ,ןעזעוו ןעגילייה ַא ןענעק

 טבָאל ןעמ ןעוו זיא זעלַאדנַאקס רהעמ ץלַא ,ןייז ףרַאד סינטלעהרעפ
 םעד .ןעכערברעפ סָאד טנעידרעפ ףָארטש רהעמ ץלַא ,סיוא סע

 -יילרעפ : ןעבעיל ,ןאטרעטנוא ןייז זיא סָאװ ,רערעדעי זומ ןררַאה

 םעד הטרעוו זיא סָאװ ,טַאררעפ-ךיוה ַא זיא עבעיל עניזָאד יד ןענעק |
 ַא טנעידרעפ סָאװ ,טײקניזָאלצרַאה ַא זיא ךורב-עהע רעד .טיוט

 -עטסייגעב ןייק ,ץרַאה ןייק טינ טָאה ןעמ זַא טניימ סָאד ; ףָארטש
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 ןמז לב .עהע רעד ןופ טייקגילייה רעד רַאפ סָאהטַאּפ ןייק ,גנור
 רעד רָאנ טסינעג ,ןעצעזעג יד טריטקיד הטימעג רעדָא ץרַאה סָאד

 ןעצעזעג יד ןופ ץוש םעד שנעמ רעכילהטימעג רעדָא רעגיצרַאה

 ,רָאנ ךילטנעגייא טסייה ,ןעצעזעג יד טינ שנעמ-הטימעג רעד זַא

 םעד טכערּפשרעדיװ סע סָאװ ;ייז טינ שנעמ רעל ַאר א מ רעד

 רַאפ ייז ןעכַאמ סָאד ,ןעשנעמ עניזָאד יד ןופ "להיפעג ןעלַארָאמ ,

 ,גנוהיצקירוצ ,םייהיירטנוא לָאז .ש .ב ,צ ױזַא יוװ ..רַאבּפָארטש

 1עכערבבָא עלַאקיד ַאר סעדעי ,ץרוק --- העובש ַא ןעכערב

 ןיא ןהעזסיוא טינ ,רעדנעב עגידריוורהע-טלַא ןופ ןעסייררעצ סעדעי

 ? שירעכערברעפ ןוא גיטכערטרעדינ ןעשנעמ עניױזַא ןופ ןעגיוא יד

 טָאה רעד ,הטימעג ןופ ןעגנורעדָאפ יד טא טימ בָאטכערב סע רעוו

 יד רָאנ .םיאנוש רַאפ ןעשנעמהטיסעג עֶלַא ןוא עשילַארָאמ עלַא

 -קעזנָאק טייל עניטכיר יד ןענייז םירבח ערעייז ןוא סרעכַאממורק

 -יוועג ַא יו ,ןעצרַאה ןופ סקעדָאק-ףָארטש ַא ןעלעטשוצפיוא טנעוו

 עטנעווקעזנָאק יד .נונענ ץנַאג סע טזייוועב טקעיָארּפ-ץעזעג רעס

 -רעביא ןעצנַאנניא ןומ טַאַאטש ןעכילטסירק םעד ןופ גנובעגנצעזעג

 ןרעוו טינ טעװ יז ןוא ,ם י ח ל? ג --- ןופ דנעה יד ןיא ןרעוו ןעבעגעג

 רָאנ טייבראעגסיוא טרעוו יז יוװ גנַאל ױזַא ,גיטכיר-שינַאל ןוא ןייר

 ע ב ל ַא ה יו רהעמטשינ לָאמעלַא ןענייז עכלעוו ,רענעיד-םיחלג ןופ

 עדעי ,הטימעג ןיא לעגנַאמ רעדעי טעװ טלָאמעי טשרע .םיחלג

 "רעפ ךילהייצרעפנוא ןַא סְלַא ןרעוו טריטַאטסנָאק טייקגיזָאלצרַאה

 ןרעו הטימעג ןופ גנוגערפיוא עדעי טעוו טלָאמעי טשרע ,ןעכערב

 ןיא ןרעוו לעפייווצ ןוא קיטירק ןופ גנודנעוונייא עדעי ,טמַאדרעפ

 ןעכילטסירק םעד רַאפ טעװ טלָאמעי טשרע ;טגעלעגניירַא םרח
 רעטלייטרוארעפ ַא הלחתכל ןייז שנעמ רענעגייא רעד ןייזטסואוועב

 : .רע כע רב ר עפ --

 רעד ןענעו טדערעג טפָא ןעבָאה רענעמסנַאיצולָאװער יד

 טכער ןוא עכַאר ."טכער , ןייז סלַא קלאפ ןופ "עכַאר רעטכערעג

 ? ףיא ַא וצ ךיא ַא ןופ ננולעטש יד סָאד זיא ףיונוצ ָאד ךיז ןעמוק

 "ןעכערברעפ , א ןעגנַאנעב זיא ײטרַאּפ-ןענעג יד ,טיירש קלאפ סָאד

 -טנַא טהעגעב רענייא זַא ,ןעמהעגנָא ךיא ןָאק .םהיא ןעגעקטנַא

 ןעלדנאה זופ רע זַא גידנעמהעננָא טינ ,ןעכערברעפ ַא רימ ןענעק

 ךיא ףור ןעלדנַאה עניזָאד סָאד ןוא ? טונ רַאפ סע ןיפעג ךיא יו

 טימרעד טינ טמיטש סע סָאװ ;  .וװ .זַא .א עטוג ,עגיטכיר סָאד ןָא
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 "רעפ ןעזומ ערעדנַא יד זַא ,ָאזלַא ,קנעד ךיא .ןעכערברעפ ַא --|

 יו טינ ייז לעדנַאהעב ךיא .ה .ד ,ךיא יו קעווצ ןעבלעזמעד ןעגלָאפ

 ןעבעל ןוא ןיילַא ךיז ןיא ץעזעג רעייז ןענָארט עכלעוו ,עגיצנייא

 רעסָאװ ַא ןעכרָאהעג ןעזומ עכלעוו ,םיאורכ יו רָאנ ,ךָאנ םהיא טיול

 "שנעמ ַא, סָאװ קעװַא לעטש ךיא .ץעזעג ןעניטפנינרעפ זיא טינ

 רעדָאפ ןוא ,"ךילשנעמ תמאב, ןעלדנַאה טפייה סע סָאװ ןוא ,זיא

 עמרָאנ ַא םהיא רַאפ ןרעוו לָאז ץעזעג עגיזָאד סָאד זַא ,ןרעדעי ןופ

 ַא רַאפ סױרַא ךיז רע טגייצ ,לַאפ ןעטרהעקרעפ ןיא ; לַאעדיא ַא ןוא

 יד טלַאפ "ןענידלוש , םעד ףיוא ."רעכערברעפ ןוא הריבע לעב,

 ! "ץעזעג ןופ ףָארטש ,

 טגנערב סָאװ ,"שנעמ רעד, רעדעיװ זיא סע יװ ,ָאד טהעז ןעמ

 טימרעד ןוא ,דניז ןופ ,ןעכערברעפ ןופ ףירגעב םעד ךיוא סױרַא

 טינ ןעקרעד ךיא ןעכלעוו ןיא ,שנעמ ַא .טכער ןופ ףירגעב םעד

 ."רעגידלוש ַא ,הריבע לעב ַא, זיא ,"ןעשנעמ םעד,

 :סגילייה ַא סעּפע ןעגעקטנַא רָאנ ןייז ןענָאק רעכערברעּפ

 ,רעכערברעפ ןייק ןייז טינ לָאמנייק טסנָאק רימ ןעגעקטנַא וד

 ַא טצעלרעפ סָאװ ,םעד ןעסַאה טינ רעבָא .רענגעג ַא רָאנ ןרעדנָאז

 טיירש טסישז .טס יװ ,ןעכערברעפ ַא ןיילַא ןיוש זיא ,ךַאז ענילייה

 "רעפ ןוא רעכערברעפ ַא טינ וטזיב  :ןָאטנַאד ןעגעקטנַא סיוא

 ןופ דנייפ יד טסַאהעג טינ טסָאה וד סָאװ רַאפ ,ךילטרָאװטנַא

 --- 4 דנַאלרעטַאפ
 יו ,טסַאפענפיוא טרעוו ,"שנעמ רעד , טסייה סָאװ ,סָאד ביוא

 ןופ ךיז ןעמהענ ןַאד ,"רעגריב רעטוג , סלַא ,עיצולָאװער רעד ןיא

 . עשיטילָאּפ, עטנַאקעב יד "ןעשנעמ םעד, ןופ ףירגעב םעד טָא

 ."ןעכערברעפ ןוא תוריבע
 רענלעצנייא רעד ,רענלעצנייא רעד טרעוו םעלַא םעד טָא ןיא

 -עגלַא רעד טרהעקרעפ ןוא ,ףרואווסיוא ןַא רַאפ טכַארטעב ,שנעמ

 רעד טָא יו םעד טיול ,טצעשעג טרעוו ,"שנעמ רעד , ,שנעמ רעניימ

 רעטוג ,רענעמלוסומ ,דיא ,טסירק --- ןעּפורעגנָא טרעוו טסנעּפשעג

 -- .וװ .זַא .א טָאירטַאּפ ,רעיירפ ,ןַאטרעטנוא רעלַאיַאל ,רעגריב |

 עכלעוו ,יד ייס "ןעשנעמ , ןעכיירנעיז םעד טָא רַאפ ןעלַאפ ױזַא

 ,ןעשנעמ ןופ ףירגעב םענעדיישרעפ ַא ןערהיפכרוד ןעלעוו ןעטלָאװ

 .ןעצעזכרוד ןייל ַא ףיז ןעליוו סָאװ יד ייס

 ָאד טרעװ סע גנובלַאזעב רעגילייה ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא
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 ןופ ,קלָאפ םענערעוואוס ןופ ,ץעזענ ןופ ןעמָאנ ןיא ,טכַאלשעג
 ! .וו .זַא .א טָאג

 ןוא ןפוא ןערטיכ ַא ףיוא ךיז ןעטלַאהעב עטגלָאפרעפ יד ןעוו
 ןעמ טפמישעב ,רעטכיר עשי'חלג ,עגנערטש יד ןופ ךיז ןעצישעב
 ,ענעי טפמישעב טסישז .טס .ש .ב .צ יו ,ןעטירקַאּפיה סלַא ייז
 ףרַאד ןעמ .*ןָאטנַאד ןעגעג עדער ןייז ןיא ןָא טגָאלק רע ןעמעוו
 ,ךָאלָאכ רעייז וצ ןעבעגרעביא ןילַא ךיז ןוא רַאנ ַא ןייז

 יד .ןעעדיא עסקיפ ןופ ךיז ןעמהענ ןעכערברעפ
 -גילייה רעד טָא ןופ .עעדיא עסקיפ ַא זיא עהע רעד ןופ טייקנילייה
 ןוא ,ןע כערברע פ ַא זיא טייקיירטנוא יד זַא ,סױרַא טמוק טייק
 רעדָא ערעגנעל ַא קעװַא רעבירעד טלעטש ץעזעג-עהע סעסיוועג ַא
 יד ןערימַאלקָארּפ סָאװ יד רעבַָא .םעד רַאפ ףָארטש ערעצריק
 סלַא ןעטכַארטעב ףָארטש יד טָא ןעזומ "םוטנילייה סלַא טייחיירפ,
 ןיז םעד טָא ןיא רָאנ ןוא ,טייהיירפ רעד ןעגעקטנַא ןעכערברעפ ַא
 -עהע ןעגיזָאד םעד טלעּפמעטשעג גנוניימ עכילטנעפע יד ךיוא טָאה
 .ץעזעג

 רעדעי ןזַא ,ןעבָאה עקַאט תמא ליװ טפַאשלעזעג יד
 סָאװ ,טכער סָאד רָאנ רעבָא ,טכער ןייז ןעמוקעב לָאז רענייא
 ,טכער-סטפַאשלעזעג סָאד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ טרינָאיצקנַאס זיא
 סָאד רימ בנג ןוא םהענ רעבָא ךיא .טכער ןייז ףילקריוו טינ
 ןיב ןוא ,סױרַא טײהנעמַָאקלָאפ-טכַאמ רענעגייא ןיימ ןופ טכער
 -עװמַא ליוו סָאװ ,רעכערברעפ רעד טכַאמרעביױא רעדעי ןעגעקטנַא
 ןופ רעפַאשעב ןוא רעמיטנענייא ןַא יו .ןָאהט הבושת ןעטסגינ
 --- רעסיוא לַאװק-סטכער רעדנַא ןייק טינ ךיא ןעקרעד ,טכער ןיימ
 ןליפא טינ ןוא רוטַאנ יד טינ ,טַאַאטש םעד טינ ,טָאג םינ :ךימ
 ןייק טינ ,"טכערנעשנעמ עניבייא , ענייז טימ ןייֵלַא ןעשנעמ םעד
 .טכער ךילשנעמ ןייק טינ ןוא ךילטעג

 { רימ וצ תוכייש ַא ןהֶא ,סע טסייה ,"ךיז רַאפ ןוא ןַא טכער
 ךַאז ַא !רימ ןופ טרעדנוזעגבָא ,סע טסייה ,"טכער סעטולָאסבַא,
 ניבייא ןא !טולָאסבַא ןַא !ךיז רַאפ ןוא ןַא טריטסיזקע סָאװ
 ! טיײהרַאוװ עגיבייא ןַא יו ,טכער

 סָאד זומ ,ךַאז רעד ןופ גנולעטשראפ רעלַארעביל רעד טיול

 .158 .ו ,10 "ןעדער עשיטילָאּפ , *
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 ןרָאװעג טרהיפעגנייא זיא סָאד לייוו ,רימ רַאפ בוח ַא ןייז טכער

 רעכלעו ןעגעקטנַא ,טפנונרעפ רעכילשנעמ רער ךרוד

 ןעמ טָאה רעהירפ ."טפנונרעפנוא} זייא טפנונרעפ ןיימ

 רעד ןעגעקטנַא טפנונרעפ רעכילטעג רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג

 ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמ טרער טציא ,טפנונרעפ רעכילשנעמ רעכַאווש

 ,רעשיטסיָאגע רעד ןעגעקטנַא טפנונרעפ רעכילשנעמ רעקרַאטש רעד

 ןיא ךָאד ןוא ."טפנונרעפנוא , סלַא ןעפרָאװרעפ טרעוו עבלעוו

 יד טינ ."טפנונרעפנוא,, יד טָא ץוחַא ערעדנַא ןייק ָאטינ ךילקריוו

 ענייד ןוא עניימ רָאנ ,טפנונרעפ עכילשנעמ יד טינ ןוא עכילטעג

 ןענייז ךיא ןוא וד יוװ ,ךילקריוו ןילַא זיא טפנונרעפ עגילָאמסעדעי

 .ךילקריוו ןענייז ךיא ןוא וד ?ייוו רַאפרעד ןוא ,ךילקריוו

 רעדָא ,קנַאדעג ןיימ ךילגנירּפשרוא זיא טכער ןופ קנַאדעג רעד

 רימ ןופ זיא רע רָאנ יװ רעבָא .רימ ןיא גנורּפשרוא ןייז טָאה רע

 םע ןיא ,ןעמוקעגסורַא זיא "טרָאװ, סָאד דלַאביװ ,ןעגנורּפשטנע

 טציא ןַאק ךיא .עעדיא עסקיפ ַא סע ןזיא ,"שיילפ ןרָאװעג,

 טינ ךיז לָאז ךיא ואו ;קנַאדעג םעד ןופ ןרעװ זיול טינ ןיוש

 םינ ןעשנעמ יר ןענייז ױזַא טָא .רימ רַאפ רע טהעטש ,ןערהעק

 ןעכלעוו ,"טכער, קנַאדעג םעד רעביא סרעטסיימ יד קירוצ ןרָאװעג

 םעד ייז טפיולרעפ סינעפעשעב רעייז : ןעפַאשעב ןיילַא ןעבָאה ייז

 טריװלָאסבַא זיא סָאװ טכער סָאד ,טכער סעטולָאסבַא זיא סָאד .געוו

 ןרהערעפ רימ סָאװ טימרעד .רימ ןופ ןרָאװעג ןעגיוצעגבָא רעדָא

 ןרהעצרעפ רעדעיוװ טינ סע רימ ןענַאק ,סעטולָאסבַא ןַא סלַא סע

 סינעפעשעב סָאד ; טפַארק-רעּפעש יד בא זנוא ייב טמהענ סע ןוא

 ."ךיז רַאפ ןוא ןַא, זיא סע ,רעפעשעב רעד רעדייא רהעמ זיא

 ּוטסהיצ ,ןעפױלמורַא יירפ טינ רהעמ טכער סָאד לָאמַא וטזָאל

 ןייד סע זיא ןַאד ,ריד ןיא ,גנורּפשרוא ןייז ןיא ןיײרַא קירוצ סע

 .טכער זיא ,טכער זיא ר י ד סָאװ ןוא ,טכער

 ךיז ןיא ףירגנָא ןַא ןהעטשוצסיוא טַאהעג טָאה טכער סָאד

 דצמ סָאװ טימרעד ,טכער ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ .ה .ד ,אפוג

 ."טכעררַאפ , םעד געירק ַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא םזילַארעביל םעד

 -ע ב כ יי ל ג ןייז ןוא טכעררָאפ ַא ןע ב א ה

 -טרַאה ַא ךיז טהערד ןעפירגעב עדייב יד טָא םורַא -- סט ג י ט כ ע ר

 ןעניימ ןָאק -- ןעזָאלענוצ רעדָא ןעסָאלשעגסיױא .ףמַאק רעניקענ
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 "נייא ןא ןייז סע לָאז -- טבַאמ ַא ָאד ןעד זיא ואוו .ךַאז עבלעזיד

 -- וד ,ךיא יוו ,עכילקריוו ַא רעדָא ,ץעזענ ,טָאנ יו ,עטעדליבענ

 יד סָאוװ .ה .ד ,טניטכערעבכיילג ןייז טינ ןעלָאז עֶלַא רעכלעוו רַאפ

 רעדעי ?קוליח א רהיא רַאפ טכַאמ ןעשנעמ ןופ טייקנעהעזעגנָא

 -עגנָא ךיילג ,םהיא וצ טעב רע ןעוו ,טָאנ וצ בעיל ךיילג זיא רענייא
 רעד יצ .שנעמ רעכילצעזעג ַא רָאנ זיא רע ןעוו ,ץעזעג םייב ןעמונ

 -עקניה ַא רעדָא רעקיוה ַא זיא ץעזעג ןופ רעדָא טָאג ןופ רעבָאהבעיל
 םעד ןוא טָאג טכַאמ ,.ג .ד .א רעכייר ַא רעדָא רעמירָא ןַא ,רעגיד

 ריד זיא ,ךיז טסקנירט וד ןעוו ,יוו ױזַא טקנוּפ .סיוא טינ ץעזעג

 ;רעסייו רעטסנהעש רעד יו ,רעטער סלַא בעיל ױזַא רעגענ ַא

 רעניזָאד רעד ןיא גיטכיוו רעגינעוו טינ ריד רַאפ זיא דנוה ַא וליפא

 ןָאק ןעמעוו רַאפ ,רעדעיװ טרהעקרעפ .שנעמ ַא רעדייא ענַאל
 אנרד-תוחנ ַא רעדָא ,גוצרָאפ ַא טיפ שנעמ ַא רעדָא ןייז טינ רערעדעי
 ןייז טימ עטבעלש יד טפָארטש טָאג ?(רעטלעטשעגנ-נירעדינ ַא)
 םענייא טזָאל וד ,עכילצעזעגנוא יד טסיימש ץעזעגנ סָאד ,ןרָאצמירג
 ,ריהט יד וטסזייוו ןרעדנַא םעד ןוא ךיז וצ עלייוו עלַא וצ

 ,גנודליבנייא ןַא יו טשינ רהעמ זיא "טכער ןופ טייהכיילג , יד

 .ה ,ד ,גנוזָאלוצ ַא יו רענינעוו טינ ןוא רהעמ טינ זיא טכער לייוו
 ןייז ךרוד ךיוא ןעברעוורע בגא ןָאק רענייא עכלעוו ,ךַאז-דָאנג ַא

 טגנ ןעכערּפשרעדיװ דָאננ ןֹוא טסנעידרעפ םירָאװו ;  טסנעידרעפ
 -רעפ , יז לָאז ןעמ ךיוא ליוװ דָאננ יד דלַאביװ ,ערעדנַא יד ענייא

 ףיוא רונ סיוא ךיז טסינ לעכיימש רענידענג רעזנוא ןוא ,"ןענעיד
 .זנוא ןופ ןעניוועג ֹוצ סע ױזַא יו סייוו רעכלעוו ,םעד

 טַאַאטש ןופ רענריב עלַא, זַא ,םעד ןענעוו ןעמ טמיורט ױזַא

 סלַא ."ערעדנַא יד ןעבעל ענייא טניטכערעבכיילג ןהעטש ןעלָאז

 טיול ; ךיילנ עלַא סיוועג טַאַאטש םעד ייז ןענייז רענריב-טַאַאטש
 ענינייא ןוא ,ןעלייטוצ ייז רע טעװ ,ןעקעווצ עלעיצעּפס ענייז רעבָא

 רע זומ רהעמ ךָאנ ןוא ,גירעדינ ןעלעטש ערעדנַא ,גוצרַאפ ַא ןעבעג
 עטכעלש ןוא עטונ סלַא ערעדנַא יד ןופ ענייא ןעדיישרעטנוא ייז

 .רענריב

 -דנַאטש םעד ןופ ענַארפנעדיא יד טרעפטנערעפ רעיוב ָאנורב
 ןוא דיא יו ױזַא .טניטכערעב טינ זיא "טכעררָאפ , סָאד זַא ,טקנוּפ
 ןיא ןוא ,ןרעדנַא ן'רעביא רענייא נוצרָאֿפ ַא סעּפע ןעבָאה טסירק

 ייז ןעלַאפוצ רעבירעד ,וויזולקסקע ייז ןענייז גוצרָאפ ןעניזָאד םעד
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 ייז טימ ךיילנוצ .טייקניטשינ ןיא רעקיטירק ןופ קילב םעד רַאֿפ

 ערעייז טגיטכערעב רעכלעוו ,טַאַאטש רעד טלעדַאטעג ךיוא טרעוו

 ,סעיגעליווירּפ רעדָא "טכעררָאּפ , סלַא יז טלעּפמעטש ןוא ןעגוצרָאפ

 רעיירפ, ַא ןרעװ וצ ףורעב ןייז רע טעדַאש םעדכרוד סָאװ

 ."טַאַאטש

 םעד רעביא רענייא רעדעי רעבָא ךָאד טָאה ןורתי ַא סעּפֶע

 ןייז רעדַא ןיילַא ךיז טָאה רע -- זיא סָאד ןוא ,ןרעדנַא

 רעדעי טביילב ןיירעד ןיא : (טעטילַאודיװידניא) טיישניצנייא

 .וויזולקסקע רענייא

 ענייז ןעטירד ַא רַאפ ןעזיײװסױרַא ?יוו ,רעדעיוו ,רענייא רעדעי

 ליוו רע ביוא) טכוז ןוא ,ךילנעמ יװ טונ ױזַא ןעטייקכילמיטנעגייא

 ןעלָאז ןעטייקכילמיטנעגייא עניזָאד יד זַא (ךיז רַאפ ןעניוועג םהיא

 .דנעהיצנא רהעז םענעי רַאפ ןעמוקרָאפ

 -רעטנוא םעד וצ ךילדניפּפמענוא ןעביילב רעטירד רעד ןעד זומ

 ןופ סָאד טָא ןעמ טגנַאלרעּפ ? ןרעדנַא םעד זיב םענייא ןופ דייש

 ןעטלָאװ ןַאד ?טייהשנעמ רעד ןופ רעדָא טַאַאטש ןעיירפ םעד

 "נוא ןוא סערעטניא םענעגייא ןַא ןהֶא ןיטולח? ןייז טזומעג ךָאד ייז

 ױזַא .שרעדנַא ןעצימיא ןיא סערעטניא ןַא ןעמהענ וצ גיהעפ

 טדייש רעכלעוו ,טָאג טינ ,רָאפ טינ ךיז ןעמ טלעטש גיטלינביילג

 סייוו רעכלעוו ,טַאַאטש םעד טינ ,םיעשר יד ןופ םיקידצ ענייז בָא

 .עטכעלש יד ןופ רענריב עטונ יד ןעלייטוצבָא

 רהעמ טיג רעכלעוו ,ןעטירד םעד טָא אקוד רעבָא טכוז ןעמ

 רעד רהעפעגמוא רע טסייה ןַאד ."טכעררָאפ , ןייק טינ םענייק

 רַאפ זיאיטיניסָאװ רעדָא ,טייהשנעמ יד רעדָא ,טַאַאטש רעיירפ

 .ןעמָאנ ַא
 ןופ טלעטשענ גירעדינ רעבירעד ןרעוו דיא ןוא טסירק יו ױזַא

 ןעפרַאד ,סעיגעליוװירּפ ןעבָאה וצ ןעטּפיוהעב ייז לייוו ,רעיוב ָאנורב

 םקנוּפדנַאטש ןעננע רעייז ןופ ןעיירפעב ךיז ןעזומ ןוא ןענָאק ייז

 יז ןעפרַאו .םייקגיצוננעגייאנוא רעדָא גנונעקיילרעפ-טסבלעז ךרוד

 ןוא ,טכערנוא עניטייזנענעג סָאה ףיוא טרעה ,םזיִאנע רעייז קעװַא

 : ללכב טעטיזעיגילער עשידיא ןוא עכילטסירק יד טימרעד ןעמַאזוצ

 טינ לאז ייז ןופ רענייק זַא ,רָאנ זיא גיטיונ ןעוועג טלָאװ סָאװ ץלַא

 .סרעדנוזעב סעּפע ןייז ןעלעוו

 טלָאװ ,טייקטרעדנוזעגבא עגיזָאד יד ףיוא רעבָא ןעביג ייז ןעוו
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 ,ןעדָאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגקעוַא טינ ךָאנ ן'תמא ןַא ףיוא טימרעד
 סיוועג .ןרָאװעג טרהיפעגנָא זיא טפַאשדנייפ רעייז ןעכלעוו ףיוא;

 ייז רעכלעוו ףיוא ,ןָאינילער עטירד ַא ןעניפעג טנַָאקעג ייז ןעטלָאװ

 א ,"ןָאיגילער עניימעגלַא, ןַא ,ןעגינייארעפ ךיז טנַאקעג ןעטלָאװ

 ,גנוכיילגסיוא ןַא ,ץרוק ; .ג ,ד .א "טייקכילשנעמ רעד ןָאיגילער,

 -יילנסיוא יד רעדייא ,ערעסענ ןייק ןעוועג טינ בגא טלָאװ עכלעוז
 -םירק ןרָאװעג ןעטלָאװ ןעדיא עלַא ןעוו ,ןעמוקענ טלָאװ סָאװ גנוב

 "טכעררָאפ , םעד וצ ףוס ַא ןעמונעג ךיוא טלָאװ םעדכרוד סָאװ ,ןעט

 עקַאט טלָאװ ננונַא פש יִד .,ןרעדנַא םעד רעביא םענייא ןו

 טריזירעטקַארַאכ טינ ךיז טָאה טימרעד רעבָא ,טגיטייזעב ןעוועג
 ענעדיישרעפ סלָא .טפַאשרַאבכַאנ רעייז רָאנ ,ןעזעוו ס'נעדייב

 טייהכיילגנוא יד ןוא ,טנַאּפשעג ןייז זייוורעגידנעווטיונ ייז ןעזומ
 סָאװ ,רעלהעפ ןייד טינ תמאב זיא סָאד .ןעביילב לָאמעלַא טעוװ

 טייקטרעדנוזעגבָא ןייד סיוא טסקירד ןוא רימ ןעגעג ךיז טסנַאּפש וד

 רעדָא ןעבענוצכָאנ גיטיונ טינ טסָאה וד : טייקכילמיטנעגייא רעדָא

 | .ןענעקיילרעפ וצ ןייֵלַא ךיז
 -|צ ץאזנעגעג םעד ןופ גנוטיירעב יד ףיוא טסַאפ ןעמ

 רָאנ "ןעזיילפיוא , םהיא ?יוו ןעמ ןעוו ,ךעלכַאװש ןא לעמרָאפ
 רעד ."טנינייארעפ , סָאװ ,ךאז רעטירד ַא רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ

 ריא סלא .טפ ראש רעפ  ןרעוװ וצ רעכיג טנעידרעפ ץַאזנעגעג
 ךיז טגעירק ןוא ץַאזנענעג םעניילקדוצ ַא ןיא רהיא טייז טסירק ןוא
 םעד ןעגעוו הקולחמ ַא יו ,םינּפ ַא טָאה סָאװ ,ןָאיגילער ןעגעוו זיולב
 עקַאט ןָאיגילער רעד ןיא .נָאט ןעגיטכענ ַא ןעגעוו ,דרָאב ס'רעזייק
 עטוג ךָאד ןעגירעביא םעלַא ןיא רהיא טביילב ,דנייפ
 יד וצ ענייא ךיילנ רהיא טייז ,ןעשנעמ סלַא .ש .ב .צ ןוא ,דניירפ

 ייב ףיילנ טינ ךיוא עגירעביא סָאד זיא ןעגעווטסעדנופ .ערעדנַא

 ןעגרָאברעפ רהעמ טינ טושּפ טלָאמעי טשרע טעוװ רהיא ןוא ,ןרעדעי
 ןוא ,ןענעקרעדנָא ןעצנַאנניא םהיא טעוו רהיא ןעוו ,ץַאזנעגעג רעייא
 -ניי א רַאפ סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןעטלַאה ךיז טעוװ שנעמ רעדעי
 סיוועג ץנַאג ץַאזנעגעג רענידרעהירפ רעד טעוװ טסלָאמַאד .גיצ
 -נעגעג רערעקרַאטש ַא לייוו ,רַאפרעד רָאנ רעבָא ,טזיילעגפיוא ןייז
 ,ףיז ןיא ןעמונעגניירַא ןעבָאה םהיא טעוװ ץַאז

 רימ סָאו ,טייקכַאװש רעזנוא טהעטשעב ןיירעד ןיא טינ
 טינ ןענייז רימ סָאװ םעד ןיא רָאנ ,ערעדנַא וצ טצעזעגנעגעג ןענייז
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 ןעצנַאגניא טינ ןענייז רימ סָאװ .ה .ד ,טצעזעגנעגעג גידנעטשלָאפ

 .- א ,"טפַאשניימעג  ַא ןעבוז רימ סָאװ ,טלייט עג ב ַא ייז ןופ

  ןייא .לַאעריא ןַא טּפַאשניימעג רעד ןיא ןעניפעג רימ סָאװ ,"דנַאב ,

 ,סיוועג !ןעמעלַא רַאפ טוה ןייא ,עעדיא ןייא ,טָאג ןייא ,ןעביולג

 טלָאװ ,טוה ןייא רעטנוא ןרָאװעג טרהיפעגפיונוצ ןעטלָאװ עלַא ןעוו

 םעד ראפ לעטיה יד ןעמהענרעטנורַא טפרַאדעג טינ רענייק

 .י.ןרעדנַא

 ץַאזנעגעג רעד -- ץאזנעגעג רעטספרַאש ןוא רעטצעל רעד

 ףנורג ןיא ,טהעג --- ןעגיצנייא םעד ןעגעקטנַא ןעגיצנייא םעד ןופ

 שיַאזנעגעג טסייה סָאװ ,סָאד ןופ ןעמהַאר יד ןופ סױרַא ,ןעמונעג

 רעד ןיא ןעקנוזרעפ קירוצ טרעוװ רע זַא ,טינ טניימ סָאד רעבָא

 רָאנ רהעמ וטסָאה רעניצנייא סלַא וד .טייקנינייא ןוא "טייהנייא ,

 "רָאג ךיוא רעבירעד ןוא ,ןרעדנַא םעד טימ סעכילטּפַאשניימעג טינ

 טכער ןייק טינ טסכוז וד .סעכילדנייפ רעדָא סעדנעלייטוצ טשינ

 ,םהיא טימ טינ טסהעטש ןוא ןע טי ר ד ַא ייב םהיא ןעגעקטנַא

 ניימעג רעדנַא ןייק ףיוא טינ ,"טכער ןופ ןעדָאב , םעד ףיוא טינ

 ילֲאפ רעד ןיא טדניוושרעפ ץַאזנעגעג רעד .ןעדָאב ןעכילטפַאש

 םָאד .טייקניצנייא רעדַא טייקנעדיישעג -- רענעמָאק

 "ניימעג םעיינ םעד רַאפ ןרעו טכַארטעב טנָאקעג וליפא טָאװ

 "םיילנ יד רעבָא ,טייהכיילג רעיינ ַא רַאפ רעדָא טקנוּפ ןעכילטפַאש

 ןײלַא ןיא ןוא טייחכיילגנוא רעד ןיא דָארג ָאד טהעטשעב טייה

 ,טייהכיילגנוא עכיילג ַא ןיא סע ;טייהכיילגנוא יוװ רהעמ טשינ

 ."ךיילגרעפ , ַא ןערהיפכרוד ?יוו סָאוו ,םעד רַאפ רָאנ ךיוא ןוא

 ַא רָאפ טלעטש טכעררָאפ םעד ןעגעקטנַא קימעלָאּפ יד

 יזַא ךיז טכָאק רעכלעוו ,םזילַארעביל ןופ ןעכיײצ-רעטקַארַאכ

 ."טבער, םעד ףיוא ךיז טפורעב רע ?ייוו ,טכעררָאפ םעד ןעגעקטנַא

 ןעד ;ןעגנערב טינ סע רע ןָאק ךיזעכָאק םוצ זיב יו רעטייוו

 יו ױזַא ,טלַאפ טכער סָאד רעדייא רעהירפ טינ ןעלַאפ טכעררָאפ יד

 .ףיוא טלאפוצ רעבָא טכער סָאד .טכער ןופ ןעמרָאפ רָאנ ןענייז ייז

 ןעוו .ה .ד ,טכַאמ רעד ןופ ןעגנולשרעפ טרעוװו סע ןעוו ,טשינרָאג

 ."טבער ראפ רעכעה זיא טכַאמ , :טניימ סע סָאװ טפיירגעב ןעמ

 סָאד ןוא ,טכעררַאפ זיא טכער סעדעי זַא ,רָאלק ןרעוו טעװ ןַאד

 .ט כ ַא מ ר ע בי א -- זיא ,טכַאמ זיא אפוג טכעררַאפ

 טכַאמרעביוא רעד ןעגעקטנַא ףמַאק רעגיטכעמ רעד רעבָא טעוװ
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 "יישעב רעד רעדייא ,םינּפ רעדנַא ץנַאנ א ןעגײצסױרַא ןעזומ טינ

 *עגסיוא ףרַאד רעכלעוו ,טכעררָאפ םעד ןעגעקטנַא ףמַאק רענעד
 םעד טיול ,"טכער , םעד ,רעטכיר ןעטשרע ןַא רַאפ ןרעוו טפמעק
 ? ןיז ס'רעטכיר ןעגיזָאד

 םרָאפ עבלַאה יד ןעמהענקירוצ ךָאנ טציא ךיא זומ סולש םוצ

 רָאנ ןעצונעב ךיז טלָאװעג בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,קורדסיוא ןופ

 טבער ןופ דייוועגניא יד ןיא טעיַארעג ךיז בָאה ךיא יו גנַאל ױזַא

 ןעמאזוצ .טרָאװ סָאד סנעטסגינעוו ןהעטשעב טזָאלעג בָאה ןוא
 ןייז ךיוא טרָאװ סָאד שיטקַאפ רעבָא טרילרעפ ףירגעב םעד טימ

 טינ רָאנ רהעמ זיא ,"טכער ןיימ , ןעפורעגנָא בָאה ךיא סָאוװו .ןיז

 ,טסייג ַא ןופ רָאנ ןרעוו טלייטעגסיוא ןָאק טכער לייוו ,"טכער, ןייק

 ןופ ,ןימ םעד ןופ רעדָא רוטַאנ רעד ןופ טסייג רעד זיא סָאד ייס
 ןייז; ןופ טסייג רעד רעדָא טָאג ןופ טסייג רעד ,טייהשנעמ רעד
 ַא ןהֶא בָאה ךיא סָאװ .וו .זַא .א "טכיולכרוד ןייז,, ןופ ,"טייקגילייה

 ףיא בָאה סָאד ,טכער ןהֶא ךיא בָאה סָאד ,טסייג ןעדנעגיטכערעב
 ,.ט כב ַא מ ןיימ ךרוד ןיילַא ןוא גיצנייא

 ןייק ךיוא ךיא ףרַאד רעבירעד ,טכער ןייק טינ רעדָאֿפ ךיא
 ,טלַאװעג טימ ןעמהענ ןָאק ךיא סָאװ .ןענעקרעדנָא טינ טכער
 טימ ןעמהענ טינ ןָאק ךיא סָאװ ןוא ,טלַאװעג טימ ךיא םהענ
 ןופ טינ זָאלב ןוא ,טכער ןייק טינ ךיא בָאה ףיורעד ףיוא ,דלַאװעג

 ?טב טינ לאמנייק ןָאק סָאװ ,טכער ןיימ טימ טינ ךיז ?היק ןוא ךיז
 .ןרעוו

 יד ; אפוג טכער סָאד טהעגרעפ טכער ןעטולָאסבַא םעד טימ
 "רעד ןיא טגיליטרעפ טרעוו "ףירגעב-טכער, םעד ןופ טפַאשרעה
 רעהַא זיב זַא ,ןעסעגרעפ טינ ףרַאד ןעמ םירָאוו .טייצ רעגיבלעז
 ןעּפיצנירּפ רעדָא ןעעדיא ,ןעפירגעב טגיטלעווענ זנוא רעביא ןעבָאה
 רעדָא ףירגעב-טכער רעד טָאה רעשרעה עגיזָאד יד ןעשיווצ זַא ןוא
 עטסניטכיוו יד ןופ ענייא טלעיּפשעג טייקגיטכערעג ןופ ףירגעב רעד
 .ןעילָאר

 רָאנ רימ טהעג סָאד --- טגיטכערעב טינ רעדָא טניטכערעב
 ןופ ןיוש ךיא ןיב ןַאד ,גיט כע מ רָאנ ךיא ןיב .ןָארעד טינ
 רעדנא ןייק ןעבָאה טינ ףרַאדעב א טניטכע מע ב ןיײילַא ךיז

 .ננוגיטכערעב רעדָא גנוניטכעמעב
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 טרָאד טָאה חור ַא סָאװ ,חומ ןיא לעדער ַא זיא סָאד --- טנער

 "כעמ רעד ןיב ךיא ; ןײלַא ךיא ןיב סָאד --- טכַאמ  ;ןָאטעגניײרַא

 ךַאז ַא ןיא טכער .טכַאמ רעד ןופ רעמיטנעגייא רעד ןוא רעגיט

 ,ןרעכעה ַא םענייא ןיא טריטסיזקע ןוא ,טולָאסבַא ןַא ,רימ רעביא

 זיא טכער ; םהיא ןופ דסח ַא יו ,רימ וצ טסילפ סָאד ןעמעוו ןופ

 ןעריטסיזקע טלַאװעגנ ןוא טכַאמ ;רעטכיר םעד ןופ הנתמ-רָאנג ַא

 .ןעגיטלַאװענ ןוא ןעניטכעמ םעד ,רימ ןיא רָאנ

 .רהעקרעפ ןיימ 2

 סנעטסכעה ןָאק ,ןעבעל ןעלַאיצַאס ןיא ,טפַאשלעזעג רעד ןיא

 -םיִאגע יד תעב ,גנורעדָאפ עכיל שנ ע מ יד ןרעוו טנידעירפעב

 .ןעמוק ץרוקוצ גידנעטש זומ עשיט

 יד זַא ,ןהעז וצ ןעלהעפרעפ טינ ןָאק רענייק טעמכ יו ױזַא

 ןענידעבעל ַאזַא ענַארפ ןייק רַאפ סױרַא טינ טנייצ טרַאװנעגעג

 רעבירעד רימ ןעזומ ,ענַארפ רעלַאיצָאס רעד רַאפ יוו סערעטניא

 אטפַאשלעזעג רעד טייקמַאזקרעמפיוא רעזנוא ןעקנעש לעיצעּפס

 טלָאװ ,עגַארּפ רעד ןיא טמהענ ןעמ סָאװ ,סערעטניא רעד ןעוו ,ָאי |

 ןעמ טלָאװ ,טעדנעלברעפ ןוא ךילטּפַאשנעדייל רעגינעוו ןעוועג

 יד גױא ןסיוא ?לעיפױזַא טזָאלעג טינ טפַאשלעזעג רעד בעילוצ

 טינ ןָאק טפַאשלעזעג ַא זַא ,ןהעזעגנייא טלָאװ ןעמ ןוא ,ענלעצנייא

 ןעביילב ,ףיונוצ יז ןעלעטש עכלעוו ,ןעלייט יד ןמז 2 ,יינ ןרעוו

 .ש .ב .צ לָאז קלָאפ ןעשידיא םעד ןיא ןעוו .עטלַא עגיבלעזיד

 םעיינ ַא ןעטיירּפשרעפ טלָאװ עכלעוו ,התכ עיינ .ַא ןהעטשפיוא

 טינ ןעלָאטסָאּפַא עגיזָאד יד ךָאד ןעטלָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןעביולג

 | .רעעסירַאּפ ןייק ןעביילב טנַאקעג

 ןעגעקטנַא ךיז וטסמהענעב ױזַא ,ךיז וטסיג ױזַא ,טזיב וד יו

 .טסירק ַא יו --- טסירק ַא ,ק'עובצ ַא יו -- ק'עובצ ַא : ןעשנעמ יד

 םעד רעבירעד טמיטשעב רעדעילנטימ ערהיא ןופ רעטקַארַאכ רעד

 .רעפעשעב ערהיא ןענייז ייז :טּפַאשלעזענ ַא ןופ רעטקַארַאכ

 -ױהנָא טינ ליוו ןעמ ביוא ,ןהעזנייא ןעמ זומ סנעטסנינעוו לעיפיוזַא

 .אפוג "טפַאשלעזעג, ףירגעב םעד ןעריזילַאנַא ןעב

 גנולקיווטנע רעלופ ַא וצ ןעמוק ךיז ןעזָאל ןופ טייוו גיבייא

 -לעזעג ערעייז ךיוא רעהַא זיב ןעשנעמ יד ןעבאה ,טייקגיטכיוו ןוא
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 טגָאזעג רעסעב רעדָא ;ךיז ףיוא ןעדנירג טנָאקעג טינ ןעטפַאש
 ןיא ןעבעל ןוא "ןעטפַאשלעזעג ,, ןעדנירג טנָאקעג רָאנ ןעבַאה יז
 ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ןעטפַאשלעזעג עגיזָאד יד ,ןעטפַאשלעזעג
 -רעּפ עשילַארָאמ , ענעפורעגױזַא ,ןענָאזרעּפ עגיטכעמ ,ןענַאזרעּפ
 טָאה רענלעצנייא רעד עכלעוו רַאפ ,רעטסנעּפשעג .ה .ד ,"ןענָאז

 .טכרָאפ-רעטסנעּפשעג יד ,ּפָאק ןיא לעדער עטסַאּפעגוצ סָאד טאהעג |
 ןפוא ןעטסניסַאּפ |'פיוא ייז ןעמ ןָאק רעטסנעּפשעג ענױזַא סלָא
 ןופ קלָאפ סָאד : "?עקלָאפ , ןוא "קלאפ , ןעמָאנ ן'טימ ןענעכייצעב
 --- ךילדנע .וװ .זַא .א רענעלעה יד ןופ קלָאֿפ סָאה ,ןעכרַאירטַאּפ יד
 טָאה סטָאָאלק סיסרַאכַאנַא) טייהשנעמ יד ,קלָאפ-ןעשנעמ סָאד
 ןעמוק ךָאנרעד ;('טייהשנעמ רעד ןָאיצַאנ, ַא ןופ ט'מולח'עג
 סָאװ ,"קלָאפ , ןעגיזָאד םעד ןופ ןעגנולייטבָא ערענעלק יילרעלַא
 --- ןעטפאשלעזעג ערעדנוזעב ענייז ןעבָאה טזומעג ןוא טנָאקעג טָאה
 ןיא ; וו .זַא .א קלָאפ עשיזיוצנַארפ סָאה ,קלָאפ עשינַאּפש סָאד
 ײלרעלַא ,רוציקב ; טדעטש ,ןעסַאלק יד ןעמוק רעדעיוו קלאפ םעד
 ןיילק סָאד טמוק ,טציּפשעגוצ ףרַאש ,טצעלוצ ; ןעטפַאשרעּפרעק
 ,רעבירעד ןענָאז וצ טָאטשנַא .עי לימ ַאפ --- רעד ןופ ?לעקלָאפ
 זיא ןעטפַאשלעזעג ענירעהַאזיב עלַא ןופ ןָאזרעּפ עניד'חור יד זַא
 : ןעמערטסקע עדייב יד ןעּפורנָא ךיוא ןעמ ןָאק ,קלָאפ סָאד ןעוועג
 יד עדייב --- "עילימַאפ, יד רעדָא "טייהשנעמ , יר רעדעווטנע
 טרָאװ סָאד סיוא ןעביילק רימ ,"ןעטייהנייא עטסכילריטַאנ,
 -ניברעפ ןיא ןרָאװעג טכַארבעג זיא גנומַאטשבָא ןייז לייוו ,"קלָאפ,
 "ץלעיפ , טיירעב סָאװ ,"יָאללָאּפ , טרָאװ ןעשיכירג םעד טימ גנוד
 עלַאנָאיצַאנ , יד לייוו ,רַאפרעד ךָאנ רהעמ רעבָא ; "עסַאמ , רעדָא
 פייוו ןוא ,גנונדרָא-סעגַאט רעד ףיוא טנייה ןעהעטש "ןעגנובערטשעב
 ךיִז ןופ טלעקָאשעגבָא טינ ךָאנ ןעבָאה ןעלעבער עטסעיינ יד וליפא
 ביוא ,טייז רעדנַא רעד ןופ ,םגה ; ןָאזרעּפ עשירערהיפרעפ יד טָא
 ןעבעג טפרַאדעג ןעמ טָאה ,דנורג ןעטצעל םעד ןעמהעננַא לָאז ןעמ
 לָאז ןעמ ואוו םירָאװ ,"טייהשנעמ , קורדסיוא םעד וצ נוצרָאֿפ םעד
 רעד רַאפ שיטסַאיזוטנע עלַא טציא ןענייז ,ןָאהט רהעק ַא טינ ךיז
 | ,"טייהשנעמ ,

 -- עילימאפ יד רעדָא טייהשנעמ יד --- ,קלָאפ סָאד ,ָאזלַא
 -סיִאנע ןייק : עטכישעג טלעיּפשעג ,טנייש סע יו ,רעהַא זיב ןעבָאה
 עגיזָאד יד ןיא ןעזייוועב טלָאזעג טינ ךיז טָאה םערעטניא רעשיט
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 -סקלָאּפ רעדָא עלַאנָאיצַאנ ,עניימעגלַא סיואברוד רָאנ ,ןעטּפַאשלעזעג

 ןוא ןעסערעטניא-ןעילימַאפ ,ןעסערעטניא-ןעסַאלק --- ןעסערעטניא

 -עגטימ טָאה רעבָא רע ."ןעסערעטניא עכילשנעמ ןיימענלַא,

 יד גנַאנרעטנוא סנעמעוו ןופ ,רעקלעפ יד ןופ ןברוח םעד טכַארכ

 רעכלעוו ,טסיָאגע רעד טינ ביוא ,ןעד רעו ? טלהעצרעד עטכישעג

 לָאמנייא רָאנ ךיז טָאה !גנונירעירפעב ןי'ז טכוזעג טָאה

 טפַאשלעזעג יד זיא ,סערעטניא רעשיטסיָאגע ןַא טע'בנג'עגניירַא

 וצ טרעטנהענעג רעלענש ץלַא ךיז טָאה ןוא "ןעברָאדרעּפ , ןרָאװעג

 יףיֹוה רהיא טימ םיור .ש .ב .צ טזייוועב סָאד יוװ ,גנוזיילפיוא רהיא

 םוטנעטסירק סָאד רעדָא ,טכעריטַאװירּפ ןופ םעטסיס ןעטלעקיווטנע

 -טסבלעז רעַאנָאיצַאר , רעד ןופ ןעמוקנָא ןעבילריימרעפנוא םעד טימ

 -ָאטיוא, רעד ןופ ,"ןייזטסואוועבטסבלעז, םעד ןופ ,"גנומיטשעב

 .וװ .זַא .א "טסייג ןופ עימָאנ

 ,ןעטפַאשלעזעג ייווצ טכַארבעגסױרַא טָאה קלָאפ-ןעטסירק סָאד

 ,סָאמ רעניבלעזרעד ןיא ןעטלַאה ךיז טעװ ץנעטסיזקע רעייז סָאװ

 .ןריק ןוא טַאַאט ש ןעטפַאשלעזעג יד ןענייז סָאד :ענייז יוז

 ןעביירטעב ? ןעטסיָאנע ןופ ןייארעפ ַא ןרעוו ןעפורעגנָא ייז ןענַאק

 ,סערעטניא םענעגייא ,ןעכילנעזרעּפ ,ןעשיטסיָאנע ןַא ייז ןיא רימ

 ןַא .ה .ד ,ןעכילקלָאפ ַא) ןעכילמיטסקלָאפ ַא ןעביירטעב רימ רעדָא

 ןוא ןעכילטַאַאטש ַא וניהד ,(ק ? א פ-ןעטסירק םעד ןופ סערעטניא

 ךיא ייז ןיא ןייז ךיא געמ ןוא ךיא ןָאק ? סערעטניא ןעכילבריק

 ךיא געמ ,ליוו ךיא יו ןעלדנַאה ןוא ןעקנעד ךיא געמ ?טסבלעז

 ךיא יו גיטעהט ןייז ,ןעבעל םענענייא ןיימ ןעבעל ,ןעזײװסױרַא ךימ

 טַאאטש ןופ טעטסעיַאמ יד טרהירעכנוא ןעזָאל טינ ךיא זומ ??יוו

 ? ךריק רעד ןופ טייקנילייה יד ןוא

 ןיא רעבָא ךיא לע  .ליוו ךיא יוו ןָאהט טינ רָאט ךיא ,סיוועג = |

 -יירפ עטצינערגעבנוא ןַא ןעניפעג טפַאשלעזענ זיא-סע-רעכלעוו ַא

 ןענָאק ,סע טסייה ,סָאװ זיא ! ןיינ ,םינּפ לכ ל/ ? ןענעמ ןופ טייה

 ןיימ יצ ,קוליח ַא זיא סע !לעקערב ַא טינ ?ןעדעירפוצ ןייז רימ

 -עגלַא ןַא ןָא ,קלָאפ ַא ןָא יצ ,ךיא רעדנַאנַא ןָא בא ךיז טנָאלש ךיא

 רעגיטריבעג-ךיילנ ַא ךיא ןיב לַאפ ןעטשרע םעד ןיא .טייהניימ

 ירעפ א ךיא ןיב לֵאפ רעדנַא םעד ןיא ;רענגעג ןיימ ןופ רענגעג

 ןעטרָאד :טכיזפיוא רעטנוא שנעמ ַא ,רענעדנובעג ַא ,רעטעטכַא

 -לעוװ ,לעגניא-רדח ַא ךיא ןיב ָאד ; ןַאמ ןענעקטנַא ןָאמ ךיא העטש
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 וצ ןעפורעג טָאה רענעי ?ייוו ,ןָאהט טשינרָאג רבח ןייז ןָאק רעכ
 רעייז רעטנוא ןעטלַאהעב ךיז טָאה ןוא רעטומ ןוא רעטָאפ ןייז ףליה
 ,לעגניא ַא ץענייש ַא ףיוא יו ,ןָא ןעמ טיירש רימ ףיוא תעב ,ךוטרַאפ
 ןענעקטנַא ךיא ףמעק ןעטרָאד ; "ןעריטנעמוגרַא, טינ רָאט ךיא ןוא
 -טנא ,טייהשנעמ רעד ןענעקטנַא -- ָאד ,דנייפ ןעגיטפַאהכיײל ַא

 ַא ןעגעקטנַא ,"טעטסעיַאמ , ַא ןעגעקטנַא ,טייהנײמעגלַא ןַא ןעגעק

 טינ ,םוטגילייה ןייס ,טעטסעיַאמ ןייק ןיא רעבָא רימ רַאֿפ ..חוד

 ,ןעניטלעוועב רָאנ יז ןָאק ךיא סָאװ ,טינ ךַאז ןייק ;ץינערג ןייק

 ןיימ ךָאנ טקנערשעב ,ןעגיטלעועב טינ ןָאק ךיא סָאװ ,סָאד רָאנ

 רַאפ ךיא ןיב ,טקנערשעב זיא טלַאװעג ןיימ ןמז לכ ןוא ,טלַאװעג

 ךרוד טקנערשעב טינ ןיב ףיא :ךיא רעטקנערשעב ַא טייצ רעד

 ךימ סָאװ םעד ךרוד רָאנ ,רימ רע סיוא זיא סָאװ ,טלַאװעג רעד
 רעד ףרוד טקנערשעב ןיב ךיא ;טלאװעג ענעגייא טלהעפ
 עידראװג יד :ןעמ טגָאז יוװ .טכַאמנהִֶא רענעגייא
 טיג ,רעבָא טּפיוהרעד "!רעטנוא טינ ךיז טיג יז רעבָא ,טברַאטש
 ! רענגעג ןעכילרעּפרעק ַא רָאנ רימ

 טיירג רענגעג ןעדעי רַאפ ןיב ךיא

 .גיוא ןיימ טימ ןעטסעמ ןוא ןהעז ןָאק ךיא ן'מעוו

 ,ךימ ךיוא טכַאמ גיטומ ןוא ןייֵלַא זיא גיטומ רעוו

 וו .זַא .א

 -יוירּפ ךס ַא עקַאט תמא ןענייז טייצ רעד ןופ ףיולרעפ ןיא
 םעד ןעגעוו ןופ רָאנ סיואכרוד רעבָא ,ןרָאװעג טפַאשעגבָא סעיגעל

 ןופ ןייזליואוו םעד ןוא טַאַאטש םעד ןעגעוו ןופ ,ללכ ןופ ןייזליואוו
 .ןעכַאמ וצ רעקרַאטש ך י מ ידכ טינ ןפוא םושב רעבָא ,טַאַאטש
 סע ירכ רָאנ ,ןרָאװעג טפַאשעגבָא זיא .ש .ב .צ טפַאשנעגייאבייל יד
 ןופ ררַאה רעד ,רענענייאבייל רעגיצנייא ןַא ןרעוו טקרַאטשעג לָאז
 ןייא רעטנוא טפַאשנעגייאבייל יד :טכַאמ עשיכרַאנָאמ יד ,קלָאפ
 סעיגעליווירּפ יִד .ןרָאװעג רעננערטש ךָאנ םעדכרוד זיא ררַאה

 רע --- ךרַאנָאמ םעד ןופ ןעגעוו הבוט רעד ןופ רָאנ ןעלַאפעג ןענייז
 יד ןענייז ךיירקנַארפ ןיא ."ץעזעג , רעדָא "טשריפ , ןעסייה געמ
 ןענייז רַאפרעד רעבָא ,גינעק ןופ ענעגייאבייל ןייק טינ עקַאט רעגריב

 =ר ע ט נו א .(עטרַאכ רעד ןופ) "ץעזעג , םעד ןופ ענעגייאבייל ייז
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 טשינ ,רעהירפ יו טפַארק ןיא ןעבילבעג זיא טיי ק גינע ט

 ןָאק שנעמ ַא זַא ,ןהעזעגנייא טָאה טַאַאטש רעכילטסירק רעד רהעמ

 גינעפ םעד ןוא ץירּפ םעד) םיתביילעב ייווצ ןייק ןענעיד טינ

 ןוא ,סעיגעליווירּפ עלַא ןעמוקעב רענייא טָאה רעבירעד ,(.וו .זַא .א

 ,ןרעדנַא םעד רעביא םעניא ןעלע טש רעדעיו טציא ןָאק

 ."עטלעטשעגביוה,, רַאפ עגינייא ןעכַאמ

 תבוט יד ??לכ ןופ ןייזליואוו סָאד ךימ טרעמיק רעבָא סָאװ
 זיא סע רָאנ ;ןייזליואוו ןיימ טינ זיא עכלעזַא סלַא ?לכה

 סָאד .גנונעקיילרעפטסב7 עז ןופ עפוטש עטסכעה יד

 זומ ךיא תעב ,החמש רַאפ ךיוה ןעגניז ןָאק ?לכ ןופ ןייזליואוו

 .ט'שלח'רעפ רעוו ךיא תעב ,ןעצנעלג ןָאק טַאַאטש רעד ; ןעמוטש

 -ַארעביל עשיטילָאּפ יד ןופ יירע'תוטש יד טהעטשעב ןעד סָאװ ןיא

 ןיא קלָאפ סָאד קעװַא ןעלעטש ייז סָאװ ,םעד ןיא טינ ביוא ,ןעֿכ

 סָאד ? טכערסקלָאפ ןופ ןעדער ןוא גנוריגער רעד וצ ץאזנעגעג

 ןָאק סע יװ ױזַא .וװ .זַא .א *גידנימ ןייז ףרַאד ,סע טסייה ,קלָאפ
 רענלעצנייא רעד רָאנ !טינ דנומ ןייק טָאה סָאװ ,רעד גידנימ ןייז

 ןופ ענַארפ עצנַאג יד טרעװ ױזַא טָא .גידנימ ןייז וצ חכב טָאה

 -ָאפעג טרעוו יז ןעוו ,בָארַא ּפָאק ן'טימ טלעטשעג טייהיירפ-סערּפ

 רעסעב רעדָא ,טכער ַא רָאנ זיא יז ."טכערסקלָאפ , ַא סלַא טרער

 קלָאפ ַא ןעו .םענלעצנייא םעד ןופ טלַאװעג יד ,טגנָאזעג

 ,קלָאפ ןופ לייט ַא ןיב ךיא םגה ,ךיא בָאה ,טייהיירפ-סערּפ טָאה

 יד ןוא ,טייהיירפ ןיימ םטינ ןיא טייהיירפ-סקלָאפ ַא :טינ יז

 ַא טייז ן'ייב ןעבָאה ןומ טייהיירפ-סקלָאפ סלַא טייהיירפ-סערּפ

 .רימ ןענעקטנַא טעטכירעג זיא סָאװ ,ץעזעג-סערּפ

 עלַא ןעגעקטנַא ןעלעטשרָאלק סָאד טָא ןעמ זומ טּפיוהרעביא
 : ןעגנובערטש-טייהיירפ עגיטנייה

 !טייהיירפ } י י מ טינ זיא טייהיירפ - ס קאפ

 -סקלָאפ ,, ןוא "טייהיירפסקלָאּפ , עירָאגעטַאק יד ןעזָאלוצ ריִמָאל
 ןענעמ לָאז רענייא רעדעי זַא ,טכערסקלַאפ סָאד ?שמ5 :"טכער

 ןָאק ןעמ ? טכער ַאזַא ןרהעוונָא טינ ךיא ןָאק .רהעוועג ןענָארט

 ןיוש זיא שנעמ ַא ןעוו ,רעטלע םעד טכיירגעג ןעבָאה ,טנוימ גידנימ *
 .גנוניימ ןייז ןעגָאוסיורא געמ ןוא םישעמ עניוו רַאּפ ךילטרָאװטנַארעפ
 .רעצעזרעביא רעד -- ,ליומ ַא ,"דנומ , טרָאוװ םעד ןופ ךיז טמהענ סע
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 טוג ץנַאנ ןָאק ןעמ רעבָא ,טכער םענעגיי א ןייק ןרהעוונָא טינ

 ןָאק ןעמ .קלָאפ םעד רָאנ ,רימ טינ טרעהעג סָאװ ,טכער ַא ןרהעוונָא
 "רעפ סלַא ןוא ,קלָאפ ןופ טייהיירפ רעד בעילוצ ןעצעזניירַא ךימ

 ,רהעוועג ןעגָארט וצ טכער סָאד ןרילרעפ ךיא ןָאק רע'טּפשמ

 וצ עבַארּפ עטצעל יד סלַא ךיז טזייוועב םזילַארעביל רעד
 ןופ ,עדניימעג רעד ןופ טייהיירפ ַא ,טייהיירפסקלַאפ ַא ןעפַאשעב
 ; טייהשנעמ רעד ןופ ,טייהניימענלַא רעד ןופ ,"טפַאשלעזעג , רעד
 ,קלָאפ ןענידנימ ַא ,טייהשנעמ רעגידנימ ַא ןופ םיורט רעד זיא רע
 ."טפַאשלעזעג , רענידנימ ַא ,עדניימעג רעגידנימ ַא

 םעד ןופ ןעטסָאק יד ףיוא ןעדייס ,יירפ ןייז טינ ןָאק קלָאפ ַא

 רעד טינ זיא טייהיירפ רעניזָאד רעד ייב םירָאװ ;  םענלעצנייא

 סָאד רעיירפ סָאװ .קִלָאפ סָאד רָאנ ,ךַאזטּפױה יד רענלעצנייא

 ןופ קלָאפ סָאד :רענלעצנייא רעד זיא רענעדנובעג ץלַא ,זיא קלָאּכ

 םעד ןעפַאשעג עדָאירעּפ רעטסעיירפ ןייז ןיא דָארג טָאה סנעהטַא

 םעד טעטפינרעפ ןוא ןעטסיאעטַא יד ןעבירטרעפ ,םזיצַארטסָא

 .רעקנעד ןעטסכילרהע

 -פאהנעסיוועג ןייז רַאפ ן'סעטַארקָאס סע טמהירעב ןעמ יוװ
 הטאר םעד ןעמהעננָא טזָאלרעד טינ םהיא טָאה עכלעוו ,טייקגיט

 טָאה רע סָאװ רַאפ ,הטוש ַא זיא רע !הסיפת ןופ ןעפיולטנע וצ

 רעבירעד ! ןעלייטרוארעפ וצ םהיא טכער סָאד טזָאלעג רענעהטַא יד

 יד טימ ןהעטש רע טכניילב םורָאװ ; םהיא ףיוא טכער עקַאט זיא

 -עגבָא טינ ךיז רע טָאה סָאװרַאֿפ ? סופ ןעכיילנ ַא ףיוא רענעהטַא

 רע סָאװ ,ןעסיוו טנָאקעג ןוא טסואוועג רע טלָאוװ ?ייז ןופ טנָאז
 ףיוא ןעכָאה טזָאלעג טינ רעטכיר עכלעזַא רע טלָאװ ,ןעזעוועג זיא

 -טנע טינ זיא רע סָאװ .ךורּפשנָא ןייק ןוא טכער ןייק םהיא
 ,גנודליבנייא ןייז ;טײקכַאװש ןייז ןעוועג טקנוּפ יא ,ןע פ אל
 ןייז ;סעכילטפַאשניימעג סעּפע רענעהטַא יד טימ ךָאנ טָאה רע זַא
 .קלַאפ ןעגיזָאד םעד ןופ דעילנ טושּפ ַא ,דעילג ַא זיא רע זַא ,גנוניימ

 עניזָאד סָאד ןעוועג זיא ,ןָאזרעּפ ןייז ןיא ,ןיילַא רע זַא ,זיא רעגיטכיר

 .רעטכיר דענעגייא ןייז ןייז טנָאקעג טָאה ןיילַא רע רָאנ ןוא ,קלָאפ

 ןײלַארע ;םהיא רעביא רעטכיר ,ןןייק ןעוועג טינ זיא סע
 ,טערקעדירעטכיר ַא ךיז ףיוא ןעבעגעגסױרַא ךילקריוו ךָאד טָאה

 ףיוא ןעטלַאהסיוא םהיא לָאז ןעמ הטרעוו זיא רע זַא גידנרעלקרעד

 ןיא זױהטסַאנ עש'להק סָאד) םואענַאטירּפ ןיא גנונעכער רעש'להק
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 טָאה רע יו ױזַא ןוא ;ןעביילב טלָאזעג רע טָאה ייברעד .(ןעהטַא

 רע טָאה ױזַא ,לייטרוא-טיוט ןייק ןעכָארּפשעגסױרַא טינ ךיז ףיוא

 ןוא רענעהטַא יד ןופ לייטרוא םעד ןעטכַארעפ טפרַאדעג ךיוא

 ןיא טנעקרעד ןוא ןעבעגעגרעטנוא רעבָא ךיז טָאה רֶע .ןעפיולטנע

 רעד יבגל ןעטלַאהעג ןיילק ךיז טָאה ,רעטכיר ןייז קלָאפ
 רעד וצ ןעפרָאװרעטנוא ךיז טָאה רע סָאװ .קלָאפ ןופ טעטסעיַאמ
 ןָאק שנעמ ַא ,ךיז טהעטשרעפ סע) טכער  ַא וצ יװ טכַאװעג
 ַא ןעועג ןיא ,(רעכלעזַא סלַא טלַאװעג רעד ןופ ןרעוו טגעיזעב
 רעלַאר א מ ַא ןעוועג זיא סָאד :ןיילַא ךיז ןענעקטנַא הטַאררעּפ

 ,סוטסירק וצ ןעבירשענוצ טרעוו וויטָאמ רעניבלעזרעד .טקַא

 ףליה רעד ןופ טגָאזעגבָא ,עיצידַארט רעד טיול ,ךיז טָאה רעכלעוו

 ןוא ליואוו רהעז ןָאהטעג טָאה רעהטול .תוליח עשלעמיה ענייז ןופ

 ךָאנ עזייר ןייז ןופ טייקרעכיז יד טנערָאװעב טָאה רע סָאװ ,גולק

 זַא ,ןעסיוו טלָאזעג טָאה סעטַארקַאס .סייוו ףיוא ץרַאוװש זמרָאװ
 ןייז זיא ןיילַא רע זַא א ,םיאנוש ענייז ןענייז רענעהטַא יד

 ,טכער, ןופ דנַאטשוצ ַא ןעגעו יײרערַאנטסבלעז יד .,רעטכיר

 זַא ,טכיזנייא רעד רַאפ ןעדניוושרעפ טלָאזעג טָאה .וו .זַא .א "ץעזעג

 .טל ַאווע ג ןופ תוכייש ַא רָאנ זיא םעד וצ תוכייש יד

 עשירעלדניווש טימ טנידנעעג ךיז טָאה טייהיירפ עשיכירג יד

 עכילנהעוועג יד לייוו ? םורַאוו .סענירטניא ןוא ךעלדיירדיץעזעג
 ,ץנעווקעזנַאק ענעי ןעכיירנ טנַאקעג רעגינעוו ךס ַא ןעבָאה ןעכירג
 טנַאקעג טינ טָאה סעטַארקַאס דלעה-ןעקנַאדענ רעייז וליפא עכלעוו

 נעװ א זיא סָאד ?לעדיירד-ץעזעג ַא זיא סָאו םירָאוו .ןעהיצ
 נידנעּפַאשבָא טינ ,דנַאטשוצ ןעטרילעבַאטע ןַא ןעצונוצסיוא יו

 ,"ןעצונ םענענייא םוצ , : ןענעלוצ טנַאקעג ךָאנ טלָאװ ךיא .םהיא
 עכלעזַא .'ןעצונסיוא, טרָאװ םעד ןיא ןיוש טנעיל סָאד רעבָא

 .ןוא ןעהערד  עכלעוו ,ןעגָאלָאעט יד ןענייז ןעטַאקָאװדַא-לעקניוװ

 ,ןעהערדסיוא טנָאקעג ייז ןעטלָאװ סָאװ .טרָאװ ס'טָאג "ןעל'טשּפ

 ? טרָאװ ס'טָאנ "עטרילעבַאטע , סָאד ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו
 יד ןעהערד ןוא רָאנ ןעלקָאש עכלעוו ,ןעלַארעביל ענעי ךיוא ױזַא

 יו ךיילנ ,רעהערדרעפ ייז ןענייז עלַא ."גנונדרַא עדנעהעטשעבכ ,

 טכער סָאד טנעקרעדנָא טָאה סעטַארקַאס .רעהערדיץעזעג ענעי
 יד ןעטלַאהעגפיוא גידנעטש ןעבָאה ןעכירג יד ;ץעזעג סָאד ןוא

 רעניזָאד רעד ץארס ןעוֶו .ץעזַעג ןוא סכער ןופ סעסירָאטױא

 יי
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 ,ןעצונ רעייז ןעכיירגרעד טלָאװעג ךָאד ייז ןעבָאה גנונעקרעדנָא

 רעד ןיא רָאנ ןעכוז טזומעג סָאד ייז ןעבָאה ,סנייז רענייא רעדעי

 ַא ,סעדַאיביקלַא .עגירטניא רעד ןיא רעדָא גנוהערדרעפיץעזעג
 םעד ןופ עדָאירעּפ יד טרהיפענניירַא טָאה ,טנַאגירטניא רעלַאינעג

 ןוא רעדנַאזיל רענַאטרַאּפס רעד ;"גנַאגרעטנוא , ןעשינעהטַא

 .שיבירג ןיימעגלַא ןרָאװעג זיא עגירטניא יד זַא ,ןעזייוועב ערעדנַא

 ןעט ַאַא טש עשיבירג יד ןעכלעוו ףיוא ,ט כ ע ר עשיכירג סָאד

 ןעבָארנעגרעטננא ןוא טהערדרעפ טזומעג טָאה ,טהורעג ןעבָאה

 יד ןוא ,ןעטַאַאטש עגיזָאד יד בלַאהרעניא ןעטסיָאנע יד ןופ ןרעוו

 ןעלָאז ענל עצניי א יד ידכ ,דנורגדוצ ןעגנַאגעג ןענייז ןעטַאַאטש

 יד לייוו ,ןעלַאפעג זיא קלאפ עשיכירג סָאד ; יירפ ןרעוו ןענָאק

 ,קלָאפ ןעניזָאד םעד רַאפ טרעמיקעג רעגינעוו ךיז ןעבָאה ענלעצנייא

 ןעכריק ,סעיצוטיטסנָאק ,ןעטַאאטש עֶלַא ןענייז ללכב .ךיז רַאפ יוו
 ןפ ןעטערטסיור ַא םעד תמחמ ןעגנַאנעגרעטנוא .וו .זַא .א

 דנייפ רעניבייא רעד זיא רענלעצנייא רעד םירָאװ ;ענלעצנייא יד

 ןופ .ה .ד ,דנַאב ןעדעיןװופ ,טייהניימ עג ַא רעדעי ןופ
 זַא ,גָאט ןעגיטנייה ףיוא זיב ןייא ךיז ןעמ טדער ךָאד .טייק רעדעי

 -טיוט רעד ,רע --- "רעדנעב ענילייה , ןעבָאה וצ טכיורב שנעמ רעד

 ןייק זַא ,טזייועב עטכישעג-טלעוו יִד ."דנַאב , ןעדעי ןופ דנייפ

 זַא ,טזייוועב יז ; רענעסירעצ-טינ ַא ןעכילבעג טינ ְךָאנ זיא דנַאב

 ןופ רעדנעב ןעגעקטנַא גידנרעוו-דעימ-טינ ךיז טרהעוו שנעמ רעד

 -רעטעדנעלברעפ ןעמ טכַארט ןעגעווטסעדנופ ןוא --- םינימ יילרעלַא
 ןעמ זַא ,טניימ ןעמ ןוא ,רעדנעב עיינ ןופ קר רעבָא ןוא רעדעיוװ טייה

 םהיא ףיוא טנעל ןעמ ןעוו ,ןעגיטכיר םעד ןענופעג רָאג ןיוש טָאה

 ַא ,עיצוטיטסנַאק רעיירפ רענעפורעגױזַא ןַא ןופ דנַאב םעד ףױרַא

 רעדנעב יד ,רעדנעב-ןעדרָא יד :דנַאב ןעלענָאיצוטיטסנָאק םענהעש

 ךיז טכַאד סיוא ןיוש ןעהעז "-- -- --א ןעשיווצ ןעיורטוצ ןופ

 זיב ךעלקירטש-רהיפ ןופ יו רעטייוו רעבָא ,טלעמישעגוצ לעסיבַא

 .ןעגנַאגעג טינ ןעמ זיא רעדנעבדזלַאה ןוא ךעלרינשדןעזיוה

 א ,ד נָא ב .ַא ןיא גילייה זיא סָאוו ץלא

 .ט יי ק

 טהערדרעפ זומ ןוא טהערדרעפ טרעוו גילייה זיא סָאװ ץלַא

 טייצ עגיטנייה יד טָאה רעבירעד ; רעהערדרעפ-ץעזעג יד ןופ ןרעוו

 ייֵז .ןעזיירק עֶלַא ןיא רעהערדרעפ עגיזָאד יד ןופ עסַאמ  ַאזַא
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 ןעטיירב ייז ,טכער ןוא ץעזעג ןופ ךורבנעמַאזוצ םעד וצ-ןעטיירג
 | ,טייקגיזָאלטכער ןופ ןעמוקנָא סָאד רָאפ

 יירעהערדיץעזעג ןיא ןָא-טגָאלק ןעמ עכלעוו ,רענעהטַא עמירָא
 ןָא-טגָאלק ןעמ ןעכלעוו ,סעדַאיביקלַא רעמירָא ! קיטסיפָאפ ןוא
 סָאד ןעוװועג טַארוקַא ְךָאד זיא סָאד !סענירטניא ןעכַאמ ןיא
 -טייהיירפ רעטשרע רעייא ,ןָאהט טנָאקעג טָאה רהיא סָאװ ,עטסעב
 רָאנ ךָאד ןעבָאה .וו .זַא .א טָאהָארעה ,סוליכס} רעייא .םירש
 -עגנָא טשרע טָאה רהיא ;קל ָאפ שיכירג יירפ ַא ןעבָאה טלָאװעג
 .טייהיירפ ר עיי א ןופ הנשה ַא ןעבָאה ןעביוה

 -סױרַא ךיז ןעליוו עכלעוו ,עגיזָאד יד טקירדרעטנוא קלאפ ַא
 םזיצַארטסָא םעד ךרד ,טעטסעיַאמ ןייז רעבירַא ןעקור
 -עקטנא עיציזיווקניא רעד ךרוד ,רעגריב עגיטכעמדוצ יד ןעגעקטנַא
 עיציזיוקניא -- רעד ךרוד ,ךריק רעד ןופ םיסרוקיּפַא יד ןעג
 ,וו .זַא .א טַאַאטש ןיא רעטעררעפכיוה יד ןעגעקטנַא

 ; גנוטּפיוהעבטסבלעז ןייז ןָא רָאנ םהעג קלָאפ םעד םירָאװ
 ."גנורעפּפָאפױא עשיטָאירטַאּפ , ןרעדעי ןופ טרעדַאפ קלאפ סָאד
 ,טשינרָאג ַא ,גיטליגכיילג םהיא ךיז רַאֿפ רערעדעי זיא ךילגלאפ
 ןרעוו ןָאטעג לָאז סע ןעזָאלרעד טינ וליפא ,ןָאהט טינ ןָאק סע ןוא
 --- ןָאהט זומ רענלעצנייא רעד רָאנ ןוא רענלעצנייא רעד סָאװ סָאד
 רעדעי ,קלָאפ סעדעי זיא טכערעגנוא ןעריזילַאער ךיז
 .ט סי ַָא גע םעד ןעגעקטנַא ,טַאַאטש

 עכלעוו ,עיצוטיטסניא ןייא רָאנ וליפא טריטסיזקע סע ןמז לכ
 ןוא טייהנעגייא ןיימ זיא ,ןעויילפיוא טינ רָאט רענלעצנייא רעד
 ןייז .ש .ב .צ ךיא ןָאק יוו .טייוו רהעז ךָאנ טייקגירעהעגנָאטסבלעז
 ,עיצוטיטסנָאק ַא ןָא העובש ַא ךרוד ןעדניב ךיז זומ ךיא ןעוו ,יירפ
 וצ "ןרעוװשבָא לעעז ןוא בייל , זומ ךיא ןעוו ?ץעזעג ַא ,עטרַאכ ַא
 -ניהעפ עניימ ןעוו ,רענעגייא ןיימ ןייז ךיא ןָאק יוו ? קלאפ ןיימ
 ייז , לעיפיוו ףיוא ,?עיפוזַא ףיוא רָאנ ןעלקיווטנע ךיז ןעגעמ ןעטייק
 ,(גנילטייוו) ? "טפַאשלעזעג רעד ןופ עינַאמרַאה יד טינ ןרעטש

 טעװ טייחשנעמ רעד ןוא רעקלעפ יד ןופ גנַאגרעטנוא רעד
 י .גנַאגפיוא םוצ ןעדַאלנייא ךימ

 -ןילק וצ ןָא ןעגנַאפ ביירש ןוא ץיז ךיא יו ױזַא םִא ,ךרָאה
 יד גָאט ןענידנעגרָאמ םעד רַאפ ןעגָאזוצנָא ידכ ,ןעקָאלג יד ןענ
 ןעבעיל רעזנוא ןופ ץנעטסיזקע רעגירהעידנעזיוט רעד ןופ גנורעייפ
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 רהיא !שינעבערגעב ןייז וצ -- טגנטק ,טננילק .דנַאלשטייד
 ןעטלָאװ רעגניצ ערעייא יו ,ךילרעייפ טסנרע ױזַא ךָאד טגנילק

 .הור ןייז וצ ןעטיוט ַא סָאד ןעטיילגעב ייז זַא ,טלהיפעג סעּפע

 ְךיז רעטניה ןעבָאה רעקלעפ עשטייד יד ןוא קלָאפ עשטייד סָאד
 טהעג !ןעבעל גנַאל ַא רַאס' :רהָאי דנעזיוט ןופ עטכישעג ַא
 ,םיתמה תיחת ןייק ףיא טינ טהעטש ןוא הור רעייא ןיא ןיוש

 ןעֶלָאז ןעטייק ןיא ןעטלַאהעג טָאה רהיא עכלעוו ,עֶלַא יד ידכ

 לָאז ןעבעל -- .קל ַא פ סָאד זיא טיוטמ --- .ןרעוו יירפ לָאמַא
 | !ך י א

 ןעוועג זיא סָאװ --- קלאפ סעשטייד טגיניײּפעג-לעיפ ,וד ,הָא
 סָאװ ,קנַאדעג ַא ןופ ןייּפ רעד ןעועג זיא סע ?גנוגינייּפ ןייד
 ןיּפ רעד ;רעּפרעק ןייק ךיז רַאֿפ ןעפַאשעב טנָאקעג טינ טָאה
 טשינרָאג ןיא ןענורוצ טרעוו רעכלעוו ,טסייג ןעטלעגָאװרעפ ַא ןופ
 ךָאנ ןעגעוטסעדנופ טכַאמש ןוא ןהָאה ַא ןופ הערק ןעדעי ןופ

 ,טבעלעג גנַאל וטסָאה ךיוא רימ ןיא .ננוליפרע ןוא גנוזיילרע ןַא

 רָאג ןיוש בָאה ךיא .חור --- רעבעיל וד ,קנַאדעג --- רעבעיל וד
 ,גנוויילרע ןייד רַאפ טרָאװ סָאד ןענופעג בָאה ךיא זַא ,טניימעג
 -נָאלב םעד רַאפ רענייב ןוא שיילפ טקערטנע ןיוש בָאה ךיא זַא
 ,ןעקָאלג יד ,ןעננילק ייז ךיא רעה לָאמַא טימ :טסייג ןעגידנעשזד
 טקלעוװרעפ ןוא -- ,הֹור רעניבייא ןייד וצ ךיד ןערהיפ עכלעוו
 ןוא ,עבעיל עטצעל יד סיוא טניר סע ,גנונפָאה עטצעל יד טרעוו

 ,ענעברָאטשעג יד ןופ זיוה ןעטסיוו םעד ןופ דיישבֶא םהענ ףךיא
 .עגידעבעל -- יד וצ רעבירַא הענ ןוא

 .טכער טָאה רענידעבע?ל רעד רָאנ ןעד

 ,דנוזעג רהָאפ ,ןענָאילימ ?עיפיוזַא ןופ םולח וד ,דנוזעג רהָאפ

 ! רעדניק ענייד ןופ ןַאריט רעגירהעידנעזיוט וד

 ענייד ןעלעוו דלַאב ;רבק םוצ ףיד ןעמ טגָארט ןעגרָאמ
 ןיוש ייז ןעבָאה .געוו ןעבלעזסעד ןהעג ,רעקלעפ יד ,רעטסעווש

 -שנעמ יד -- --- זיא ןַאד ,ןענָארטעגבָא עלַא ךיז לָאמנייא רעבָא

 -עכַאל רעד ןיב ךיא ,רענעגייא ןיימ ןיב ךיא ןוא ,ןעבָארגעב טייה
 !שרוי רעגיד

 טרָאװ םעד ןופ ךיי טמהענ "טפאשלעזעג , טרָאװ סָאד

 טכַאמ ,ןעשנעמ ךס ַא ךיז ןיא ןייא טלַאה לַאַאז ַא ןעוו ."לַאַאז,
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 ייז .טפַאשלעזעג ןיא ןייז וצ ןעשנעמ עגיזָאד יד לַאַאז רעד ןַאד

 -עטש ייז סָאװ ,עטסכעה סָאד ןוא טּפַאשלעזעג ןיא ןַאד ןענייז

 ןעדער ייז סָאװ טימרעד ,טפַאשלעזעגךןָאלַאס ַא זיא ,ןעמַאזוצ ןעל

 סע ןעוו .ךַארּפשךןָאלַאס רעד ןופ ןעמרָאפ עלענָאיצידַארט יד ןיא

 -כַארטעב םהיא ןעמ ףרַאד ,ר ה ע ק רע פ ןעכילקריוו ַא וצ טמוק

 יו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גיגנעהבָאנוא ןיא סָאװ ,סעּפע יװ ןעט

 "רעד ןיא גידנרעדנע טינ ,ןעלהעפ רעדָא ןעמוקרָאפ ןָאק סָאװ סעּפע

 .טפַאשלעזעג טסייה סָאוו ,סָאד ןופ רעטקַארַאכ םעד טייצ רעבלעז

 סלַא וליפא לַאַאז ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,יד ןענייז טפַאשלעזעג א

 יו רהעמ טשינ בא ךיז ן'רטּפ ייז ןעוו רעדָא ,ןענָאזרעּפ עמוטש

 ,גיטייזנעגעג ןיא רהעקרעפ ַא .ןעזַארפ-סטייקכילפעה עטסוּפ טימ

 ;ענלעצנייא יד ופ םויצרעמָא ק סָאד ,גנולדנַאה יד ןיא סע

 וליפא ןוא ,לַאַאז ןופ טיײקכילטּפַאשניימעג יד רָאנ זיא טפַאשלעזעג

 ןיוש ךיז ןעניפעג ,ןעגָאז ןעמ ןָאק ,לַאַאז-םואעזומ ַא ןופ ןעוטַאטס יד

 ךילנהעװעג טגעלפ ןעמ  .טריּפורג ןענייז ייז ,טפַאשלעזעג ןיא

 סע ,"ךילטפַאשניימעג לַאַאז םעד זנוא רַאפ ןעבָאה רימ : ןעגָאז

 ןיא זנוא טָאה לַאַאז רעד זַא ,ןעגָאז וצ רעגיטכיר ?עיפ רעבָא זיא

 .טפַאשלעזעג טרָאװ ןופ גנוטיידעב עכילריטַאנ יד זיא סָאד טָא .ךיז

 ןעפַאשעב טינ טרעוו טפַאשלעזעג יד זַא ,סױרַא ןופרעד ןעהעז רימ

 ןופ טכַאמ סָאװ ,סעטירד ַא סעּפע ךרוד רָאנ ,ריד ןוא רימ ךרוד

 רעד זיא עטירד עניזָאד סָאד זַא ןוא ,ןעלײט-סטפַאשלעזעג זנוא

 .טפַאשלעזעג יד טפַאשעב סָאװ ,רָאטקַאפ רעדנעפאש

 רעדָא טפַאשלעזעגישינגנעפעג ַא טימ ךיוא זיא ענעגייא סָאד

 .(שינגנעפעג עניבלעזיד טסינעג עכלעוו) טפַאשנעסַאנעג-שינגנעפעג

 רעכיײרטלַאהניא זיא סָאװ ,סעטירד ַא ןָא ןיוש רימ ןעפערט ָאד

 .רעגיטרָא ןַא ןעוועג זיולב זיא רעכלעוו ,לַאַאז רעד ,רענעי רעדייא

 ןַא טימ ץַאלּפ ַא רָאנ ,ץַאלּפ ַא זיולב טינ טיידעב שינגנעפעג ַא

 רָאנ ןיא סע :רעניואוועב ענייז וצ גנוהיצעב רעכילקירדסיוא

 ,ענעגנַאפעג רַאפ טמיטשעב זיא סע סָאװ ,שינגנעפעג ַא םעדכרוד

 סָאוװ .עדייבעג ע'טושּפ ַא יו ןעוועג רהעמ טינ סע טלָאװ ייז ןהֶא

 ,הסיפת ןיא טלעמַאזרעפ ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ עניזָאד יד טיג

 -גנעפעג סָאד ,ךיז טהעטשרעפ סע ?עטקַארַאכ םעניײמעגלַא ןַא

 רעוו .שינגנעפעג םעד ךרוד רָאנ ענעגנַאפעג ןענייז ייז םורָאװ ,שינ

 -לעזעג-שינגנעפעג רעד ןופ םרָאפ-סנעבעל יד ָאזלַא טמיטשעב
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 ?רהעקרעפ רעייז טמיטשעב רע !שינגנעפענ סָאד ?טפַאש
 ענייא ןערהעקרעפ ייז ןענָאק סיוועג ? שינגנעפעג סָאד ךיוא רשפא

 יד יװ טייוו ױזַא רָאנ .ה .ד ,ענעגנַאפעג סלַא רָאנ ערעדנַא יד טימ

 ןָאק שינגנעפעג סָאד רעבָא ,סע ןעזָאלרעד שינננעפעג ןופ ןעצעזעג

 ןרהעקרעפ ןעלָאז ,ריד טימ ךיא ,ןיילַא ייז ןַא ןעכַאמ טינ

 ןעטכַארט זומ שינגנעפעג סָאד אברדא ;ערעדנַא יד טימ ענייא

 רָאנ ןוא) רהעקרעפ ןעכילנעזרעּפ ןייר ,ןעשיטסיאגע ַאזַא ױזַא יו

 (ריד ןוא רימ ןעשיווצ רהעקרעפ ַא ךילקריוו רע זיא רעכלעזַא סלַא

 ןָאטבֶא ךילטפַאשניימענ ןעלָאז רימ זַא .ןעטיהרעפ וצ

 םָאװ ייב ןעטײברַא ללכב רעדָא ,דָאה ַא ןעהערד ,טיײברַא ןַא סעּפע

 לָאז רעבָא :טוג ץנַאג שינגנעפעג ַא ךיז טגרָאז רַאפרעד ,זיא סע
 -ערטניירַא ןעלעוו ןוא רענעגנַאפעג ַא ןיב ךיא זַא ,ןעסעגרעפ ךיא

 ,רהעקרעפ ַא ןיא ,ןופרעד ךיוא טסענרעפ רעכלעוו ,ריד טימ ןעט

 רָאנ טינ ןוא ,שינגנעפעג םעד רַאפ רהַאפענ ַא ןיוש סָאד טכַאמ

 ַאזַא רָאט סע רָאנ ,ןיירעד ןעפלעהטימ טינ שינגנעפעג סָאד טעוו

 עגילייה יד טסילשעב דנורג םעד תמחמ .ןעזָאלרעד טינרָאג ּךַאז
 -וצנייא רעמַאק-ןעטַאטוּפעד עשיזיוצנַארפ עטניזעג-שילַארָאמ ןוא

 ענילייה ערעדנַא ןוא ,"גנוטפַאהרעפ-לעצ עמַאזנייא , יד ןערהיפ

 -ילַארָאמעד , םעד ןעדיינשוצבָא ידכ ,ךַאז עגיבלעזיד ןָאהט ןעלעוו

 רעטרהיפעגננייא ןַא זיא טפַאשנעגנַאפענ יד .,"רהעקרעפ ןעדנעריז

 ןעכַאמ טינ ךוזרעפ ןייק רָאט ןעמ ןוא ,דנַאטשוצ רעגילייה -- ןוא

 ןיא טרַא רעד ןופ ףירגנֶא רעטסנעלק רעד .ןרהירוצנא םהיא

 ןעכלעוו ןופ ,סגילייה ַא ןעגעקטנַא הדירמ עדעי יו ,רַאבּפָארטש

 .טּפַאכרעפ ןוא טּפַאכענ ןייז זומ שנעמ רעד

 ףיונוצ שינגנעפעג סָאד ךיוא טלעטש ױזַא ,לַאַאז רעד יו ױזַא

 ַא .ש .ב .צ) טפַאשניימעג ַא ,טפַאשנעסָאנעג ַא ,טפַאשלעזעג ַא
 ןיק ,רה עק ר עפ ןייק טינ רעבָא ,(טײברַא ןופ טפַאשניימעג

 -רעפ רעדעי ,לייטנענעג ןיא .ן יי א ר ע פ ןייק ,טייקגיטייזנענעג

 ןופ ןעמָאז עטסבילרהעפעג יד ךיז ןיא טנָארט שינננעפעג ןיא ןייא

 ןעדנעטשמוא עניטסניג רעטנוא ןָאק רעכלעוו ,"טָאלּפמָאק, א
 ,טבורפ ןעגנערב ןוא ןעצָארּפש ןעביוהנָא

 -יירפ ןיירַא טינ ךילנהעוועג ןעמ טערט רעבָא שינגנעפעג ןיא

 רָאנ ,ניליוויירפ ןעטרָאד טביילברעפ ןעמ ןעוװ-ןעטלעז ןוא ניליוו

 רעֶביִרעֶד .טייהיירפ ךָאנ גנַאלרעפ ןעשיטסיאנע םעד טרהיּפש ןעמ
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 טלַאהרעּפ רהעקרעפ רעכילנעזרעּפ רעד זַא ,רעכיג ָאד ןעמ טפיירנעב

 ןעזיילוצפיוא טכוז ןוא טפַאשלעזעג-שינגנעפעג רעד וצ ךילדנייפ ךיז

 .הסיפת עכילטּפַאשניימעג יד ,טפַאשלעזעג עניזָאד יד

 עכלעוו ןיא ,ןעטּפַאשניימעג ענױזַא ןהעזכָאנ רעבירעד רימאל

 ןוא ,גיליוויירפ ןוא ןרעג ,סיוא טהעז סע יװ ,ןעביילברעפ רימ

 -סיִאגע ערעזנוא ךרוד רהַאפעג ןיא ןעלעטש טינ ןעליוו רימ עכלעוו

 .ןעבירט עשיט

 רָאפ זנוא ךיז טלעטש טרָאס ַאזַא טָא ןופ טפַאשניימעג ַא סלָא

 ,יורפ ןוא ןַאמ ,ןרעטלע .עיל י מ ַא פ יד ןַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא

 רעדָא סעצנַאג ןייא רָאפ ןעלעטש רעטסעווש ןוא רעדירב ,רעדניק

 ,ןרעו טרעטיירבעגסיוא ךָאנ ןָאק עכלעוו ,עילימַאפ ַא סיוא ןעכַאמ

 זיא עילימַאפ יד .םיבורק עניטייז יד ךיוא ןירַא טנעכער ןעמ ןעוו

 -ןעטיה רעדעילגטימ ערהיא ןעוו ,טפַאשניימעג עכילקריוו ַא ןַאד רָאנ

 -ימשפ יד רעדָא טייקיירטעג יד ,עילימַאפ רעד ןופ ץעזעג סָאד בָא

 יד וצ גיטליגכיילג ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,ןהוז ַא ..עבעילדןעיל

 רענעזעועגנ ַא זיא ,רעדירב ןוא רעטסעווש ענייז וצ ןוא ןרעטלע

 סױרַא טינ רהעמ ךיז טזייוו טּפַאשנהוז יד דלַאביװ םירָאװ ;  ןהוז

 גנוטיידעב ערעסערג ןייק טינ יז טָאה ,ןפוא ןעמאזקריוו ַא ףיוא

 רעטומ ןעשיווצ גנַאהנעמַאװצ רעטרעהעגפיואדננַאל רעד רעדייא

 טָאה ןעמ סָאװ טקַאפ רעד .קירטשילעּפָאנ רעד ךרוד דניק ןוא

 טזָאל ,גנודניברעפ רעכילרעּפרעק רעגיזָאד רעד ןיא טבעלעג לָאמַא

 טייו ױזַא ןוא ,קירוצ ןעכַאמבָא טינ ,ךַאז ענעהעשענ סלַא ,ךיז

 ןופ רעדורב רעד ןוא רעטומ רעד ןופ ןהוז רעד גיבייא ןעמ טביילב

 ירעטייוו םעד וצ טרעהעג סָאװ רעבָא ;רעדניק עגנירעביא ערהיא

 -נעטש ַא ךרוד ןעמוק רָאנ סע ןָאק ,גנַאהנעמַאזוצ ןעגידנעטש ןעניד

 .טסייגעילימַאֿפפ םעד טָא ךרוד ,טייקיירטעג רעדנעטלַאהנָאזגיד

 ַא ןופ רעדעילג ןיז ןעלופ ןיא טסלָאמַאד רָאנ ןענייז ענלעצנייא יד

 רַאפ עילימַאפ רעד ןופ םויק  םעד ןעכַאמ ייז ןעוו ,עילימַאפ

 וויטאווועסנָאק ןענייז ייז ןעו רָאנ ;עכַאנפיוא רעייז

 ,ןיז ןעריווועסנָאק ,ףױא יז ןעטלַאה ייז ןעוו } רהיא וצ

 זומ ךַאז ןייא .עילימַאפ יד ,סיזַאב רעייז ןיא טינ ייז ןעלפייווצ

 סָאד ןוא ,נילייה ןוא טסעפ ןייז עילימַאפ ַא ןופ דעילנ ןעדעי רַאפ

 .טייקיירטעג יד ,טגָאזעג רערעלק רעדָא ,אפונ עילימַאפ יד זיא
, 

 ערַאבפיײרגנַא-טינ ַא טביילב ,ם וי ק ַא ןעבָאה זומ עילימַאפ יד זַא
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 טלַאה רעילג סָאד יװ גנַאל ױזַא ,דעילג ןעדעי רהיא ראפ טייהרַאװ

 ןיא טימ .םזיִאגע ןעכילדנייפ-ןעילימַאפ םעד ןוֿפ יירפ ךיז

 טרעהעג סָאװ ,טינ רענייק רָאט ,גילייה עילימַאפ יד זיא --- : טרָאװ

 ַא רע טרעוו ,ָאי סע רע טוהט ;רהיא ןופ ןעגָאזבָא ךיז ,רהיא וצ

 טינ לָאמנייק רָאט רֶע .עילימַאפ רעד ןעגעקטנַא "רעכערברעפ,

 ןעסילש טינ .ש .ב .צ ,סערעטניא ןעכילדנייפ-ןעילימַאפ ַא ןעבָאה

 -ימַאפ יד טרהעטנע, טָאה ,סָאד טוהט סע רעוו .טַארייה-סימ ַא

 .וװ .זַא .א "תונויזב טכַאמעג , רהיא טָאה ,"עיל

 גונעג טינ םענלעצנייא ןַא ןיא בעירט רעשיטסיָאנע רעד טָאה

 יד טרינעפנָאק עכלעוו ,טַארייה ַא טסילש ןוא רע טגלָאפ ,טפַארק

 סָאװ ,סוחי ןיא ןירַא טהעג רע ,עילימַאפ רעד ןופ ןעגנורעדַאפ
 רובכ ןָא טוהט, רע ,ץרוק ,.ג .ד .א ,ענַאל רהיא טימ טרינָאמרַאה

 גיררעייפ רהעז ןרעדנַאנַא ןיא טנערב ,טרהעקרעפ ."עילימַאפ רעד

 "רעכערברעפ , ַא ןרעוו וצ רָאפ רע טהיצ ,טולב עשיטסיָאגע סָאד

 .ןעצעזעג ערהיא ןופ ךיז ןעהיצקירוצ ןוא עילימַאפ רעד ןענעג

 סָאר ,ערייב יד ןופ ןעצרַאה םִא רעטנעהענ רימ טנעיל סָאװ

 ךס א ןיא ?ןייזליואוו ןיימ רעדָא ,עילימַאפ רעד ןופ ןייזליואוז

 ןוא ,ערערנַא יד טימ ענייא ךילרעירפ ןהעג עדייב ןעלעוו ןעלעפ

 עניימ ףךיילנוצ ןענייז ,ןעבָאה טעװ עילימַאפ יד סָאװ ןעצונ יד

 יצ ,ןעריישטנע רעווש ןַאד ףךיז טזָאל סע .טרהעקעגמוא ןוא ,ןעצונ
 ,גיצוניט פ אש ניימ עג יצ ,גיצוננעגיי א קנעד ךיא

 ןיימ רַאֿפ על'הפינח עגילעפעגליואוו ַא ןיילַא רשפא ךיז ביג ןוא

 סולשעב רעד ןעוו ,טייצ ַא טמוק סע רעבָא .טייקגיצוננעגייאנוא

 -רעפ וצ העדב בָאה ךיא ןעוו ,ןרעטיצ ךימ טכַאמ רעדָא-רעדעװטנע

 -סעווש ,ןרעטלע יד ךיז ןופ ןעסיוטשרעפ ןוא החּפשמ ןיימ ןעמעש

 ךיז טעװ רעטציא ?טסלָאמַאד זיא יוװ .םיבורק ,רעדירב ןוא רעט

 ; ןעצרַאה ןיימ ןופ דנורג ןיא ןענַאזעג ןיב ךיא יו ןעניײצסױרַא סע
 רימ ייב זיא טייקיירטעג יד יצ רָאלק ןרעו סע טעװ רעטציא

 טעװ רעטציא ;םזיִאנע רעד רעדייא ןענַאטשעג רעכעה טלאמעי

 רעטניה ןעטלַאהעב ןענָאק טינ ךיז רהעמ ןיוש רעגיצוננעגייא רעד

 ןיא ןריובעג טרעוו שנואוו ַא .טייקניצוננעגייאנוא ןופ ןייש םעד

 -ע טרעװ ,עדנוטש וצ עדנוטש ןופ גידנעסקַאװ ןוא ,המשנ ןיימ
 יד וליפא זַא ,םעד ןעגעוו ךיילנ סע טקנעד רעוו ..טפַאשנעדייל ַא

 ,טסייגןעילימַאפ םעד וצ ךּפיהל ןהעג ןָאק סָאװ ,הבשחמ עטסנעלק
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 רעוו ,ןיינ --- םהיא ןעגעג הלוע ןַא ןיוש זיא ,טייקיירטעג רעד וצ
 גירנעטשלַאפ ױזַא ,טנעמָאמ ןעטשרע םעד ןיא ךיילנ ןיוש ,רָאנ זיא

 טריסַאּפ "עילוי ןוא ָאעמָאר, ןיא ן'עילוי !ךָאז רעד ןעגעוו רָאלק
 טינ ךילדנע ךיז טזָאל טפאשנעדייל עטשרעהעביטינ יד .ױזַא סע

 רעד ןופ עדייבעג יד רעטנוא טבָארג יז ןוא ןעמיוצנייא רחעמ

 טפרַאו תונשקע סיוא זַא ,ןעגָאז רהיא טעװ יאדוא .טייקיידטעג

 ,רעדעילנטימ עניליוונעגייא יד סיוש רהיא ןופ סױרַא עילימַאפ יד

 רעד וצ רעדייא טפַאשנעדייל רעייז וצ וצ רהעמ ךיז ןרעה עכלעוו

 -מער ןעבָאה ןעטנַאטסעטָארּפ עטוג יד ;טייקיירטעג ןופ טכילפ

 יד ןענעקטנַא גלָאפרע סיורנ טימ טכיורבעג דערסיוא ןעגיבלעז

 זיא סָאד .םעד ןיא טביולנעג ןיילַא וליפא ןעבָאה ןוא ,ןעקילָאטַאק

 יד ךיז ןופ ןעפ-ַאװ-וצבָארַא ידכ ,ל'טשּפ ַא יו רהעמ טינ רעבָא
 רעייהט רהעז ןעבָאה ןעקילָאטַאק יד .טשינרָאג רהעמ ;דלוש
 ןעבָאה ןוא ,דנַאברעפ-ךריק ןעכילטפַאשניימעג םעד ןעטלַאהעג

 רעד ןיא ייז ייב ?ייוו ,םיסרוקיּפא ענעי ךיז ןופ ןעסױטשעגסױרַא

 וצ ןרעפּפָא ןעלָאז ייז זַא ,רעייהט ױזַא ןעוועג טינ דנַאברעפ-ךריק

 ,סע טסייה ,ןעבָאה ןעקילָאטַאק יד .ןעגנוגייצרעביא ערעייז םהיא

 יד ,דנַאברעפ רעגיזָאד רעד לייוו ,דנַאברעפ םעד ןעטלַאהעגטסעפ

 רַאפ זיא ,ךריק עטגינייארעפ ןוא עמַאזניימעג יד .ה .ד ,עשילָאטַאק

 ןעבָאה ,טרהעקרעפ ,ןעטנַאטסעטָארּפ יד ;נילייה ןעוועג ייז

 ענעגייא סָאד .ןַאלּפ ןעטשרעטניה ן'פיוא דנַאברעפ םעד טלעטשעג

 .טייקיירטעג-ןעילימַאפ רעד ןופ טינ ןעטלַאה סָאװ ,יד טימ זיא

 ,סיורא ןיילא ךיז ןעסיוטש ייז רָאנ ,ןעסױטשענסױרַא טינ ןרעוו ייז

 ,ןעליוונעגייא רעייז ,טפאשנעדייל רעייז ןעטְכַא ייז סָאװ טימרעד

 ,דנַאברעפ:ןעילימַאפ םעד רעדייא רעכעה

 -רעגינעוו ַא ןיא טרעמילג שנואוו ַא זַא ,לָאמַא רעבָא טפערט סע

 ס'אילוי רעדייא ,ןעצרַאה ןעניליוונענייא ןוא ןעכילטפאשנעדייל

 וצ ביר ק מס ךיז זיא רעטכָאט עניביגכָאנ יד .ןעוועג זיא ץרַאה

 זַא ,ןענָאז טנַאקעג טלָאװ ןעמ .עילימַאפ רעד ןופ ןעדעירפ םעד

 סולשעב רעד םירָאװ ,לַאפ םעד ןיא ךיוא טשרעה ץוננעגייא רעד

 רהעמ ןעלהיפ ךיז טעוװ עניביגכָאנ יד זַא ,?היפעג םעד ןופ טמוק

 רעד ףרוד רעדייא ,טייקנינייא-ןעילימַאפ רעד ךרוד טגידעירפעב

 ןעוו ,רעבָא זיא יו ; ןייז ןָאק סָאד .שנואוו רהיא ןופ גנוליפרע
 ךיז טָאה םזיִאגע רעד זַא ,ןעכייצ רערעכיז ַא רעביא טביילב סע
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 רעד ןעו ,זיא יו ? טייקיירטעג-ןעילימַאפ רעד וצ טרעפּפָאעג

 ,ןעדעירפ-ןעילימַאפ םעד ןענעקטנַא טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,שנואוו

 טרעפּפָאעג זיא רע יו םעדכָאנ וליפא ןעצרַאה .ןיא ןעבעל טביילב

 ,"ןברק, םעד ןעגעוו גנורעניארע ןַא םלַא סנעטסגינעוו ,ןרָאװעג

 יו ?דנַאב ןעגילייח ַא סעּפע וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא סע סָאװ

 רהיא זַא ,רָאלק ץנַאג טלהיפ רעטבָאט עגיבינכָאנ יד ןעוו ,זיא

 ַא ךיז טָאה רע זַא ןוא טגידעירפעבנוא ןעבילבעג זיא ןעליוונעגייא

 טָאה יז ?טכַאמ רערעכעה ַא וצ ןעפרָאװעגרעטנוא רענעכָארבעג

 -"רעבא רעד לייוו ,ךיז טימ טרעפּפָאעג ןוא ןעפראװעגרעטנוא ְךיִז

 רהיא ףיוא טביאעגסיוא טָאה טייקיירטעג-ןעילימַאפ ןופ ןעביולנ

 | . | ! טפַאשרעה ןייז

 ,טייקיירטעג יד טגעיז ָאד ,םזיִאגע רעד טגעיזעג טָאה טרָאד

 םזיִאנַע רעד זיא טרָאד ;טעטולב ץרַאה עשיטסיָאגע סָאד ןוא

 ,רעבָא עכַאװש יד  .ךַאװש -- ןעוועג רע זיא ָאד ,קרַאטש ןעוועג

 -נעגייאנוא --- יד לָאמעלַא ןענייז ,גנַאל ןופ ןיוש ןעסייוו רימ יוװ

 יד טגרָאז ,רעדעילנטימ עכַאװש יד טָא רַאפ ,ייז רַאֿפ .עגיצונ

 -ןעילימַאפ ןענייז ,עילימַאפ רעד ןע רעה עג  ייז לייוו ,עילימַאפ

 :ךיז רַאפ טינ ןעגרָאז ןוא ןיילַא ךיז וצ טינ ןערעהעג ,עגירעהעגנָא

 ,טגנַאלרעּפ רע ןעוו ,.ש .ב .צ לעגעה טביול טייקכאווש עניזָאד יד

 יד םימ םיכודש ןָאהט ןיא העד יד ןעבָאה ןעלָאז ןרעטלע יד זַא

 .רעדניק

 רענלעצנייא רעד ןעמעוו ,טפַאשניימעג ענילייה עדעי יו ױזַא

 א עילימַאפ יד ךיוא טציזעב ױזַא ,טײקמַאזכרָאהעג נידלוש זיא

 .ש .ב .צ טרעוו "טכירעג-ןעילימַאפ, ַאזַא ; עיצקנופ עכילרעטכיר

 רעד .סיסקעלַא דלַאביליוװו ןופ "סינַאבַאק, םעד ןיא ןעבירשעב

 "הטארנעילימַאּפ, ןופ ןעמָאנ ןיא ןהוז םעד ןטרָאד טקישרעפ רעטָאפ

 ידכ ,עילימַאפ רעד ןופ סױרַא םהיא טסיוטש ןוא ,ןעטַאדלָאס ןיא

 יד ןעשַאװ"צנייר רעדעיװ גנופָארטשעב רעניזָאד רעד ףךרוד

 ןופ גנולקיווטנע עטסעטנעווקעזנַאק יד --- .עילימַאפ עטקעלפעב

 עשיזעניכ סָאד ןייא ךיז ןיא טלַאה טײקכילטרָאװטנַארעּפ-ןעילימַאפ

 דלוש רעד רַאפ ןעדייל זומ עילימַאפ עצנַאנ יד ןעכלעוו טיול ,ץעזעג

 .םענלעצנייא םעד ןופ

 רעד ןופ טכַאמ יד ךיז טיירּפש ,סלַאפנעדעי ,גָאט ןעניטנייה

 יד ןיא ןעמהעג טסנרע ןענָאק וצ ,סיוא טייוו רהעז טינ עילימַאפ
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 טצישעב ןעלעפ עטסרהעמ יד ןיא) דעילג ןענינירטבָא םעד דנעה
 רעכערברעפ רעד .(גנוברעטנע ןעגעקטנַא וליפא טַאַאטש רעד
 ןיא טפיולטנַא (רעכערברעפנעילימַאפ) עילימַאפ רעד ןענעקטנַא
 -טָאַאטש רעד יו טַארוקַא ,יירפ זיא ןוא טַאַאטש ןופ טעיבעג םעד
 -רעד רהעמ טינ ןָאק ,אקירעמַא ןיא קעװַא טפיול סָאװ ,רעכערברעפ
 טָאה סָאװ ,רֶע .טַאַאטש ןייז ןופ ןעפָארטש יד ןופ ןרעוו טכיירג
 טצישעב טרעו ,הרומו ררוס ןב רעד ,עילימאפ ןייז טעדנעשעג
 טָא ,טַאַאטש רעד ?ייוו ,עילימַאפ רעד ןופ ףָארטש רעד ןעגעקטנַא
 רהיא ףָארטש-ןעילימַאפ רעד ןופ קעװַא טמהענ ,רראה-צוש רעד
 --- ראנ ןיא יז זַא גידנעסילשעב ,יז טרינַאפָארּפ ןוא "טייקנילייח,
 עניפייה עגיזָאד סָאד ,ףָארטש יד טרעדניהרעפ רע =  "עכַאד,
 טייקגילייה ,ס'טַאַאטש םעד ,רענייז יבגל לייוו ,טכער-ןעילימַאפ
 עילימאפ רעד ןופ טייקגילייה ערעגירעדינ יד לָאמ סעדעי טרעוו
 ַא ןיא רָאנ טמוק יז יװ דלַאב ױזַא ,טגילייחטנע ןוא טכיילברעפ
 טמוק סע ואוו .טייקגילייה רערעכעה רעד טָא טימ טקילפנָאק
 טייקנילייה ערענעלק יד טַאַאטש רעד טזָאל ,טקילּפנַאק ןייק וצ טינ

 -צעזעגנעגעג םעד ןיא רעבָא רַאּפרעד ,ןהעטשעב עילימַאפ רעד ןופ !
 -טנַא ןעכערברעפ סָאד ןהעגעב וצ רַאגָאז רע טלהעפעב לַאפ ןעט
 .ש .ב .צ ןהוז םעד ףיוא בוח ַא ףױרַא טגעל ןוא ,עילימַאפ רעד ןעגעק
 ךלַאב ױזַא ,עילימַאפ רעד וצ טײקמַאזכרָאהעג ןופ ךיז ןעגָאזוצבָא
 .ןעכערברעפ-טַאאטש ַא ןהעגעב וצ ןרהיפרעפ םהיא ליוו יז יו

 -ימַאפ רעד ןופ רעדנעב יד ןעסירעצ טָאה טסיָאגע רעד ,ָאזלַא
 טמרישעב סָאװ ,ן'ררַאה ַא טַאַאטש םעד ןיא ןענופעג טָאה ןוא עיל
 ןיהואוו .טסייג-ןעילימַאפ ןעטנידיילעב-רעווש םעד ןעגעקטנַא םהיא
 ַא ןיא ּפָאק ן'טימ ךיילג ? ןעלַאפעגניירַא רעטציא רע זיא רעבָא
 םזיִאגע ןייז ףױא ןעטרַאװ סע ואװ ,טפַאשלעזעג רעיינ
 סָאװ-רָאנ זיא רע עכלעוו ןופ ,ןעצענ ןוא סעקטסַאּפ עגיבלעזיד
 -לעזעג ַא ױזַא טקנוּפ זיא טַאַאטש רעד םירָאוװ .ןרָאװעג ןענורטנע
 -ו מ א פ עטרעטיירבעגסיוא יד זיא רע : ןייארעפ ןייק טינ ,טפַאש
 ,("רעדניק-סדנַאל , --- "רעטומ-סדנַאל, -- "רעטָאפ-סדנַאל) עיל

 טכעלפענ ןוא בעוועג ַא זיא ,טַאַאטש ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד
 -נעמאמצ ַא ןיא סע ;טייקכילגנעהנא ןוא טייקגיגנעהבָא ןופ
 -רָאעננייא-ןעמַאזוצ יד ואװ ,ךיז ןעטלָאהנעמַאזוצ ַא ,טייקגירעהעג
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 -נענעג בָא-ןעננעה ,ץרוק ,ןרעדנַא םוצ רענייא וצ ךיז ןעסַאּפ עטנעד

 גנונדרַא יד ןזיא טַאַאטש רעד  .ערעדנַא יד ןופ ענייא גיטייז

 רעד זַא ,רָאפ ךיז רימ ןעלעטש .טייקגיגנע הב ַא רעד טָא ןופ

 ן'זיב עלַא ןענַאװ ןופ לַאװק רעד זיא טעטירָאטיױא ןייז סָאװ ,גינעק

 -נואוושרעפ טרעוו ,טעטירָאטיױא רעייז ןעּפעש ןַאמייצילַאּפ ןעטצעל

 גנונדרַא רַאפ להיפעג רעד ןעמעוו ייב ,עלַא ךָאננעד ןעטלָאװ ,ןעד

 יר ןופ תורקפה יד ןעגעקטנַא גנונדרָא יד ןעטלַאהעגפיוא ,ךַאו זיא

 -נא יד טגעיזעג ,טרהעקרעפ ,טלָאװ .ןעטקניטסניא עלַאיטסעב

 .טַאַאטש םוצ ףוס ַא ןעוועג טכָאװ ןַאד ,גנונדרָא

 רענייא ךיז ןעסַאּפוצוצ קנַאדעג-סעבעיל רעד טָא רעבָא זיא

 -וצבָא ןוא ןרעדנַא םעד ףיוא רענייא ךיז ןעגנעהוצנָא ,ןרעדנַא םוצ

 ?ןעניוועג וצ זנוא חכב ךילקריוו ,ןרעדנַא םעד ןופ רענייא ןעגנעה

 ,ע ב עי ל עטריזילַאער יד ןעוועג ןפוא םעד ףיוא טלָאװ טַאַאטש רעד

 .יד רַאפ ענייא ןעבעל ןוא ערעדנַא יד רַאפ ענייא ןייז סנעמעלַא

 בעילוצ ןיז"ןענייא רעד ןרָאלרעפ טינ רעבָא טרעוו יצ .ערעדנַא

 ךיז ןעלעוו ןעשנעמ זַא ,הנכס ַא טינ זיא יצ ? ןיז-סגנונדרא םעד

 ךרוד ןרעוו טגרָאזעב טעװ גנונדרָא יד ןעוו ,ןענעגונעב ןעצנַאגניא

 זַא ,גנוטכַא טינ טעטירָאטױא יד ןעוו .ה .ד ,טעטירָאטױא רעד

 ,ע ד ַא ט ס יד ןעוו ,"ןרעדנַא םער ףיוא ןעטערטנָא, טינ לָאז רענייק

 ?טנעדרָאעגנייא רעדָא טלייטעגנייא גיד'לכש זיא ,סע טסייה

 יד טָא ןוא ,"גנונדרא רעטסעב ןיא, ץְלַא ךָאד זיא ןַאד םירָאוװ

 ! טַאַאטש -- עקַאט סע טסייה גנונדרַא עטסעב

 ריס םגה ,ןריטסיזקע ןעטַאַאטש ןוא ןעטפַאשלעזעג ערעזנוא

 -ייארעפ רעזנוא ןהֶא טנינייארעפ ןענייז ייֵז ;טינ יז ןעכַאמ

 ןוא !טמיטשעב סיוארָאפ ןופ| טריניטסעדערּפ ןענייז ייז ;גנוגינ

 ;דנַאטשעב ןעגיגנעהבָאנוא ,םענעגייא ןַא רעדָא םויק ַא ןעבָאה

 טזָאל סָאװ ,עדנעהעטשעב סָאד ןעטסיָאגע זנוא ןעגעקטנַא ןענייז ייז

 זיא ,ןעמ טגָאז ,ףמַאק-טלעוו רעגיטנייה רעד  .ןעזיילפיוא טינ ךיז

 רעבָא ךילנהעוועג ."עדנעהעטשעב , סָאד ןעגעקטנַא טעטבירעג

 זַא ,ןיז םעד ןיא ןָא סע טמהענ ןעמ ןוא ןענַאטשרעּפישלַאפ סע טרעוו

 סעּפע ףיוא ןרעוו ןעטיברעפ רָאנ לָאז ,רעטציא טהעטשעב סָאװ ,סָאד -

 געירק רעד ףרַאד ן'תמא רעד ןיא .גנונדרָא רעדנעהעטשעב-רעסעב ַא

 ףיוא .ה .ד ,אפוג עדנעהעטשעב סָאד ףיוא ןרעוו טרעלקרעד רעכיג

 רָאנ רעגייטש ַא טינ ,ללבב (דנַאטשעב ,סוטַאטס) ט ַא ַא ט ט ש םעד



 רענרימש סקַאמ 14

 טינ ןעקעווצעב ןעשנעמ .טַאַאטש ןופ דנַאטשוצ ןעגיטנייה םעד ףיוא
 -סקלָאפ} ַא ?שמל המודכ) טָאַאטש רעדנַאנַא ןערהיפוצנייא
 יד ,} יי א ר ע פ רעייז ןרהיפנייא ןעליוו ייז רָאנ ,("טָאַאטש
 ןעדעי ןופ גנונינייארעפ עגיסילפ-נידנעטש יד ,גנונינייארעפ
 : ננוקריווטימ ןיימ ןהֶא ךיוא טריטסיזקע טַאַאטש ַא -- .דנַאטשעב
 -כילפרעפ םהיא וצ בָאה ,ןעניוצרעד ,ןריובעג םהיא ןיא רעוו ךיא
 ךימ טמהענ רָע ."הבהא תמחמ, ןענעיד םהיא זומ ןוא ןעגנוט
 ױזַא טָא ."דסח, ןייז ןופ בעל ךיא ןוא "ץוש, ןייז רעטנוא ןיירַא
 םעד טאַאטש ןופ ץנעטסיזקע עגידנעטשטסבלעז יד קעװַא טגעל
 סעכילריטַאנ ןייז ;טייקגידנעטשטסבלעזנוא ןיימ ןופ דנורג
 יירפ טינ לָאז רוטַאנ ןיימ זַא טרעדָאפ ,םזינַאגרָא ןייז ,ןעסקַאוו
 לָאז ר ע ידכ .סָאמ ןייז וצ ןעטינשעגוצ ןרעוו לָאז רָאנ ,ןעסקַאװ
 ףיוא רע טכיורבעג ,סקואוו ןעכילריטַאנ ַא ןיא ןעלקיווטנע ךיז ןענָאק
 בנודליב ןוא גנוהיצרע ןַא רימ טיג רע ; "רוטלוק, ןופ רעש יד רימ
 ךימ טנרעל ןוא ,רימ רַאפ טינ ,םהיא רַאפ ןעטסָאמעגנָא זיא סָאװ
 וצ ןופ ןעטלַאהבָא ךיז ,ןעצעזעג יד ןעריטקעּפסער וצ -ש .ב -צ
 ,(םוטנעגייא טַאוװירּפ .ה .ד) םוטנעגייא ס'טַאַאטש םעד ןעצעלרעפ
 ,ץרוק ;.וו ,זַא .א טעטירָאטױא עשידרע ןוא עכילטעג יד ןרהע וצ
 ןָאהט וצ טינ! ךילּפָארטשנוא ןייז וצ -- ךימ טנרעל רע
 ןרעפּפָא ?עוװ ךיא סָאװ םעדכרוד ,{ףָארטש ַא טנעידרעפ סָאװ סעּפע
 ,עכילגעמ סעלַא זיא גילייה) "טייקנילייה , רעד וצ טייהנעגייא ןיימ
 ןיירעד ןיא .(.וו .זַא .א ןעבעל ס'נרעדנַא םעד ,םוטנעגייא .ש .ב .צ
 ןָאק טַאַאטש רעד סָאװ ,גנודליב ןוא רוטלוק טרָאפ רעד טהעטשעב
 סעראבכיורבעג  ַא ןייז וצ סיוא ךימ טעװעדָאה רע :ןעבעג רימ
 ."טפששלעזענ רעד ןופ דעילנטימ סערַאבכיױרנעג, ַא ,"גייצקרעוז

 טונ יוזא טַאַאטשסקלָאפ רעד ,טַאַאטש רעדעי ןָאהט זומ סָאד
 זומ רֶע .טַאַאטש רעלענָאיצוטיטסנָאק רעדָא רעטולָאסבַא רעד יוז
 זַא ,תועט םעד ןיא ןעקעטש ןעביילב רימ יװ גנַאל ױזַא ,ןָאהט סע
 ןיוש ךָאנרעד ךיז רע טְגעֶל רעכלעזַא סלַא ןוא ,"ּד י א, ַא זיא רע
 -רעּפ עכילטַאַאטש רעדָא עשיטסימ ,עשילַארָאמ , ןעמָאנ םעד וצ
 םעד ןעסיײרבָארַא זומ ,ךיא ךילקריוו ןיב ךיא סָאװ ,ךיא ."ןָאז
 רעסערפ-לעטסיד ןעדנעריצלָאטש םעד טָא ןופ טיוה-ןעבייל ס'ךיא
 בָאה ןעיירעביור עגיטרַאנעדיישרעּפ עכלעוו .{לעזע םעד טָא ןופ }
 טרָאד !עטכישעג-טלעוו רעד ןיא ןעגָארטעגרעבירַא םינ ןיוש ךיא
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 ןעליריאקָארק ןוא ץעק ,ןערעטש ןוא הנבל ,ןוז יד טזָאלעג ךיא בָאה

 ןעמוקעג ןיא ָאד ;"ךיא, סלַא ןעטליג וצ ערהע יד ןעמהענ ךיז

 ןרָאװעג טקנעשעב ןענייז ןוא "רעטאפ רעזנוא, ןוא הַאללַא ,ַאװַאהעי

 ,ןעמַאטש ,ןעילימַאפ ןעמוקעג ןענייז טרָאד ;"ךיא, םעד טימ

 םרירָאנָאה ןענייז ןוא ,טייהשנעמ יד רָאנ ךילדנע ןוא רעקלעפ

 םימ ךריק יד ,טַאַאטש רעד ןעמוקעג זיא ָאד ; "ן'ךיא, סֶלַא ןרָאװעג

 גיהור סעלַא סָאה בָאה ךיא ןוא ,"ךיא, ַא ןייז וצ עיזנעטערּפ רעד

 ךיז טָאה םעד םעלַא וצ ןעוו ,רעדנואוו רעד זיא סאו .ןהעזענוצ

 יא ךיילנ רימ טָאה ןוא "ךיא , רעכילקריוו ַא ךיוא ןעזיוועב דימת

 רענענייא ןיימ רָאנ ,"וד, ןיימ טינ זיא רע זַא ,טעטּפױהעב ןעגיוא יד

 -ןעשנעמ רעד ןַאטענ ךַאז ענעגייא יד ךָאד טאה .-ךיא

 ןָאהט ןענַאק טינ סָאד לָאז םורָאװ ,!םוזעי) סנַאלעסקע רַאּפ ןהוז

 בָאה יױזַא טָא ?שנעמ רעכַאפנייא ןַא ,ןהוז-ןעשנעמ רע'טושּפ א

 ןופ ןעסיורד ןופ ןוא רימ רעביא ןהעזעג לָאמעלַא ךיא ןיימ ךיא

 .רימ וצ ןעמוק טנַאקעג טינ לָאמנייק ךילקריוו בָאה ןוא ,רימ

 םינ לָאמנייק בָאה ,ךיז ןיא טביולנעג טינ לָאמנייק בָאה ךיא

 רעד ןיא ןהעזעג רָאנ ךיז בָאה ןוא טרַאװנעגעג ןיימ ןיא טביולגעג

 רעגיטכיר ַא ןרעוו טשרע טעוװ רע זַא ,טביולג לעגניא רעד .טפנוקוצ

 נג שנעמ רענעסקַאװרעד ַא ןייז טעוו רע ןעוו ,גנוי רעגיטכיר ַא ,ךיא

 טעװ טלעוורענעי ףיוא טשרע זַא ,טקנעד שנעמ רענעסקַאוורעד רעד

 רעטגעהעג ןהעגוצ ךיילג רימָאל -- ןוא .סטכער סעּפע ןרעוו רע

 ךָאנ ןעדער ןעשנעמ עטסעב יד וליפא -- טייקכילקריוו רעד וצ

 {עמונעגניירַא ןעבָאה זומ ןעמ זַא ,ןרעדנַא םעד רענייא ןייא טנייה

 "ףיא-סייוו ןוא טייהשנעמ יד ,קלָאפ רעזנוא ,טַאַאטש םעד ךיז ןיא

 ַא ,"רעגריב רעיירפ, ַא ,ךיא רעכילקריוו ַא ןייז וצ ידכ ,ךָאנ-סָאװ

 ' ייז וליפא ."שנעמ רע'תמא רעדָא רעיירפ, ַא ,רעגריב-סטַאאטש

 ַא ןעמהענפיוא ןיימ ןיא טייקבילקריוו ןוא טייהרַאװ ןיימ ןעהעז

 סָאװ ְךָאנ ןוא .םהיא וצ ךיז ןעבעגבָא םעד ןיא ןוא ךיא ןעדמערפ

 ןַא ,וד ןייק םינ ,ךיא ןייק טינ זיא סָאװ ,ךיא ןַא ?ךיא ןַא רַאפ

 .חור ַא ,ךיא ןעטעדליבעגנייא

 "רעפ טגנָאקעג טוג ץנַאג ךריק יד טָאה רעטלַאלעטימ ןיא תעב

 ןיא טגינייארעפ ןעבעל ןעלָאז ןעטַאַאטש יילרעלעיפ זַא ,ןעגָארט

 לעיצעּפס ,ןָאיצַאמרָאפער רעד ךָאנ ןעטַאַאטש יד ןעבָאה ,רהיא

 זַא ,ןעדיילרעפ וצ טנרעלעגסיוא ךיז ,געירק ןעגירהעי גיסיירד ן'כָאנ
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 ןעלמאזפיונוצ ךיז ןעלָאז (ןענַאיסעּפנַאק .ה .ד) ןעכריק יילרעלעיפ
 ,ןוא עזעיגילער רעבָא ןענייז ןעטַאַאטש עלַא ןיורק ןייא רעטנוא
 סע ןעבָאה ייז ןוא ,"ןעטַאַאטש עכילטסירק, ,זיא לֵאפ רעד יװ
 יד ,עמַאזניובנוא יד ןעגניווצ וצ עבַאגפיוא רעייז רַאפ טכַאמעג
 ייז .ה .ד ,עכילריטַאננוא סָאד ןופ דנַאב םעד רעטנוא ,"ןעטסיִאגע;,
 ןעכילטסירק םעד ןופ ןעטלַאטשנַא עלַא .ןעריזינַאיטסירק וצ
 גנוריזינַאיטסירק יד קעווצ רעייז סלַא ןעבָאה טַאַאטש
 יד ןעגניוצ וצ קעװצ םעד טָאה טכירעג סָאד .קלָאפ ןופ
 רעד וצ ןעגניווצ וצ ייז -- עלוש יד ,טייקניטכערעג וצ ןעשנעמ
 ,יר ןעצישעב וצ קעווצ םעד ןעבָאה ייז ,ץרוק ; טסייג ןופ גנודליב
 -טינ ךיז ןערהיפ סָאװ ,יד ןעגעקטנַא ,ךילטסירק ךיז ןערהיפ סָאװ
 ,ט פ אש רע ה וצ גנורהיפ עכילטסירק יד ןעגנערב וצ ,ךילטסירק
 ננַאװצ ןופ ןעלטימ עניזָאד יד וצ .גיט כ עמ יז ןעכַאמ וצ
 ןופ טגנַאלרעפ רע ,ףריק יד וצ ךױא טַאַאטש רעד טנעכער
 גנַאֿפ טינ ָאד טָאה ןיּפפד .ןָאיגילער עטמיטשעב ַא -- ןרעדעי
 -יַצרע יד ןוא טכיררעטנוא רעד , ? עכילטסייג יד ןעגעקטנַא טגָאזעג
 ."טַאאטש םעד ןרעהעג גנוה

 םעד טרעהעג סָאװ ,ץֵלַא סלַאפנעדעי ןיא ךַאזיטַאַאטש ַא
 -עניכ רעד לעיפיוזא ךיז טשימ רעבירעד .טייקכילטיז ןופ ּפיצנירּפ
 טָאה ןעמ ןוא ,ןעטייהנעגעלעגנָא ןעילימַאפ יד ןיא טַאַאטש רעשיז
 ַא ץלַא רַאפ רעהירפ טינ זיא ןעמ ביוא ,טינ ףערטעב ןייק ןעטרָאד
 ייב ןיא טייהנעגעלעגנַאעילימאפ יִד .ןרעטלע יד וצ דניק טוג
 סָאװ רהעמ טשינ ,טײהנעגעלעגנַא-טַאַאטש ַא סיואכרוד ךיוא זנוא
 -טסגנַא ןא ןהֶא ןעילימַאפ יד וצ ןעיורטוצ -- טָאה טַאַאטש רעזנוא
 םעד ךרוד ןעדנובעג עילימַאפ יד טלַאה רע ;טכיזפיוא רעכיל
 טויילעג טינ רנוב רעגיזָאד רעד ןָאק םהיא ןהֶא ןוא ,דנוב-עהע
 .ןרעוו

 ךילטרָאװטנַארעּפ ךימ טכַאמ טַאַאטש רעד סָאװ ,רעבָא סָאד
 ,רימ ןופ ןעּפיצנירּפ עסיוועג טרעדָאפ ןוא ןעּפיצנירּפ עניימ רַאפ
 ןיא רעדער, עניימ ןָא םהיא ןעהעג סָאװ : ןעגערפ ןעכַאמ ךימ ןָאק
 -- רעד זיא רע םירָאװ ,לעיפ רהעְז ?((ןעּפיצנירּפ עניימ) "ּפָאק
 םינינע יד ןיא זַא ,טניימ ןעמ .ּפיצנירּפ רעדנעשרעה
 רָאנ עגַארפ יד זיא ,ןעצעזעג-עהע יד ןיא ללכב יװ ,ךיז ן'טג ןופ
 רהעמ לעיפ .טַאַאטש ןוא ךריק ןעשיווצ טכער ןופ סָאמ רעד ןעגעוו
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 םעד רעביא ןעשרעה לָאז סע יצ ,םעד ןענעוו ךיז סע טלעדנַאח

 -ןעטיז רעדָא ןעביולג ןעסייה סע נעמ ,סענילייה ַא סעּפע ןעשנעמ

 -רעד סלַא ףיוא ךיז טרהיפ טַאַאטש רעד (טעטילַארָאמ) ץעזעג

 -מורפ ףיוא טהור יד .ןעוועג זיא ךריק יד יוװ ,רעשרעה רעניבלעז

 .טייקכילטיז ףיוא --- רענעי ,טייק

 ,טייהיירפ רעד ןעגעוו ,ץנַארעלָאט רעד ןענעװו טדער ןעמ

 טימ ,ג .ד .א ןעגנוטכיר עטצעזעגנעגעג יד ןעבעגעג טרעוו סָאװ

 סיוועג .סיוא ךיז ןענעכייצ ןעטַאאטש עטריזיליוויצ יד עכלעוו

 יד וליפא ןהעזוצוצ גיהור ,קרַאטש נונעג ןעטַאַאטש עגינייא ןענייז

 ןעקיש ערעדנַא תעב ,ןעגנולמַאזרעפ ענעטלַאהעגנייאנוא-טסכעה

 יקַאבַאט ףיוא סעװַאלבֶא ןעכַאמ טכענק-ייצילָאּפ ערעייז סױרַא

 ,ךיז ןעשיווצ ענלעצנייא יד ןופ ןעגנוהיצעב יד רעבָא .סעקלויל

 רַאפ ןענייז ,ןעבעל ךילגעט רעייז ,רעה ןוא ןיה ןעפיולמורַא רעייז

 עכלעו ,טייקנילעפפוצ: ַא ןרעדנַא םעד רַאפ יו טַאַאטש ןייא

 סָאװ טינ סייוו רע ?ייוו טושּפ ,ןייַלַא ייז וצ ןעזָאלרעביא זומ רע

 סָאװ ,ןַארַאפ עקַאט ןענייז עגינייא .טימרעד ןָאהט וצ ןעביוהנָא

 ערעדנַא תעב ,"ןעלמעק בָארַא ןעגנילש ןוא ךעלעגעילפ ךרוד ןעיַאז

 ,"רעיירפ ,, ענלעצנייא יד ןענייז ערעטצעל יד ןיא ,רעטיישעג ןענייז

 ךייאא ןיב רעבָא יירפ .רענינעוו ייז וצ ךיז טעּפעשט ןעמ ?ייוו

 יד ןופ ץנַארעלַאט עטמסהירעב יד .טינ טַאַאטש ןייק ןיא

 יד וצ גנוהחיצעב ערעטנַארעלָאט ַא יו רהעמ טשינ זיא ןעטַאַאטש

 יו רהעמ טשינ ןיא סע ; "עכילרהעפעניטינ , יד ,"עבילדעשנוא ,

 -העמ ַא רָאנ ,ןעטייקבילניילק יד רעביא רעכעה ךיז ןעביוהפיוא ןַא

 .עיטָאּפסעד --- ערעצלָאטש ַא ,ערעגיטרַאסיורג ַא ,עהטרעװסגנוטכַא

 ןעלעוו ֹוצ ןהעזעגסיוא טייצ קיטש ַא טָאה טַאַאטש רעסיוועג ַא

 עכלעוו ,תוקלחמ ע ש י ר ַא ר ע ט י ? יד רעביא רעכעה ןהעטש

 דנַאלננע ; ץיח רעטסערג רעד טימ ןרעוו טרחהיפעננָא טנעמענ ןעבָאה

 -קַאבַאט -- םעד ןוא לעמוט-סקלַאפ םעד רעביא רעכעה טהעטש

 ּפעלק טינ עכלעוו ,רוטַארעטיל רעד וצ רעבָא זיא העוו .ןרעכיור

 ןענייז , סָאװ ,ןעהורנוא-סקלָאפ יד וצ זיא העוו ,אפונ טַאַאטש םעד

 טמיורט טָאַאטש ןעסיוועג םענעי ןיא ..טַאַאטש םעד רַאפ "הנכט ַא

 ןעמ טמיורט דנַאלגנע ןיא ,"טפַאשנעסיוװ רעיירפ , ַא ןענעוו ןעמ

 ,"ןעבעל-סקלָאפ ןעיירפ ,, ַא ןעגעוו
 יירפ ךילגעמ לעיפיוו ענלעצנייא יד ,תמא ,טזָאל טַאַאטש רעד
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 ;ןעכַאמ טינ סע ייז ןערָאט טסנרע רָאנ ןעלעיּפש ךיז

 "רעפ טינ רָאט שנעמ ַא .ןעסענרעפ טינ םהיא ןערָאט ייז

 ַא ןהֶא ,"גנוסַאּפפוא, ןהֶא ןעשנעמ רעדנַא םעד טימ ןרהעק

 ןעבענסױרַא טינ רָאט ךיא ."גנולטימרעפ ןוא טכיזפיוא רערעכעה ,

 טַאַאטש רעד לעיפיוו ,לעיפױזַא זיולב רָאנ ,ןָאק ךיא סָאװ ץלַא

 |יי מ ,ןעקנַאדעג ע נ י י מ ןריזילַאער טינ רָאט ךיא ;טביולרע

 .סניימ זיא סָאװ ,טשינרָאג טּפיוהרעביא ןוא ,טײברַא

 -נייא ,ןעקנערשעב וצ לָאמעלַא זיא טָאַאטש ם'נופ קעווצ רעד

 םהיא ןעכַאמ וצ ,םענלעצנייא םעד ןרינידרָאבוס וצ ,ןעמיוצוצ

 רעד .טייהניימ ענג ַא ןיא סע רעכלעוו ַא וצ גינעטרעטנוא
 רענלעצנייא רעד ןענַאװ זיב ,גנאל ױזַא רָאנ ךיז טלַאה טַאַאטש

 עטקירדענסיוא-ךילטייד יד רָאנ זיא רע ; ןעמעלַא ןיא סעֶלַא טינ זיא

 ןימ ןיא רע ,'ךיאי ןיימ ןופ טייקטקנערשעבכ

 טינ לָאמנייק טלעיצ טָאַאטש א .יירעפַאלקש ןיימ ,גנוקנערשעב

 רָאנ ,ענלעצנייא יד ןופ טייקניטעהט עיירפ יד ןעננערבוצסיורַא

 ןופ ןעקעווצ יד טימ ןעדנובעג זיא סָאװ ,טייקניטעהט יד לָאמעלַא

 -ניימ ע ג ןייק סױרַא טינ ךיוא טמוק טַאַאטש ן'ברוד .טַאַאטש

 בעוועג קיטש סָאד ןעפורנָא טינ ןָאק ןעמ יו טקנוּפ ,ךַאז עמַאז

 : ןישַאמ ַא ןופ ןעלייט ענלעצנייא עֶלַא ןופ טיײברַא עמַאזניימעג יד

 ןַא סלַא ןישַאמ רעצנַאג רעד ןופ טייברַא יד רעניטכיר זיא סע

 ןפוא ןעבלעז ן'פױוא .טייברַא-ןישַא מ יא סע ,טייהנייא

 םירָאוװ ,ןישַא מט ַא ַא טש רעד ךרוד ךיוא ןָאטעג ץלַא טרעוו

 רענייק ןוא תוחומ ענלעצנייא יד ןופ קרעוו-רעדער יד טנעוועב יז

 טכוז טַאַאטש רעד סלוּפמיא םענעגייא םעד טינ טנלָאפ ייז ןופ

 -רעביוא ןייז ,רוזנעצ ןייז ךרוד טייקניטעהט עיירפ עדעי ןרעטש וצ

 ןייז רַאפ גנורעטש עגיזָאד יד טלַאה רע ןוא ,ייצילַאּפ ןייז ,ךַאװ

 -טסבלעז ןופ טכילפ יד ן'תמא רעד ןיא יא סע יװ ,טכילפ

 םעד ןופ ןעכַאמ סעּפע רעמיא ליװ טַאַאטש רעד ,גנוטלַאהרעד

 ;ןעשנעמ עטכַאמענ רָאנ םהיא ןיא ןעבעל רעבירעד ,ןעשנעמ

 ןיא ןוא רענגעג ןייז זיא ,שנעמ ַא ןיילַא ןייז ?יוװ סָאװ רערעדעי

 טַאַאטש רעד :ןעגָאז וצ טניימ "טשינרָאג זיא רֶע, .טשינרָאג

 ,טמַא ןייק ,עלעטש ןייק טיִנ םהיא רַאפ טזָאל ,טינ םהיא טצונעב

 - יג .ר .א גנוגיטפעשעב ןייק
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 ,80 ,וז "ןעננובערטשעב עלַארעביל, יד ןיא *,רעיוב -ע

 קלָאפ ןופ סױרַא טמוק עכלעוו ,גנוריגער , ַא ןופ ץלַא ךָאנ טמיורט

 ."קלָאפ םוצ עיציזָאּפָא ןיא ןהעטש טינ לָאמנייק רעבירעד ןָאק ןוא

 : קירוצ ןיײלַא "גנוריגער , טרָאװ סָאד (69 .ז) טמהענ רע ,תמא
 ,גנוריגער ַא ןופ ןעדער וצ ךייש טינ רֶאג זיא קילבוּפער רעד ןיא,

 טהעג עכלעוו ,טכַאמ ַא ..טכַאמ רעוויטוקעזקע ןַא ןופ זיולב רָאנ
 טינ טָאה עכלעוו ; ןייֵלַא קלָאפ םעד ןופ ןייר ןוא גיצנייא סױרַא

 -נעטשטסבלעז ענייק ,טכַאמ עגידרנעטשטסבלעז ןייק קלָאפ ן'רעביא

 עכלעוו ןרעדנָאז ,עטמַאעב עגידנעטשטסבלעז ענייק ,ןעּפיצנירּפ עגיד

 ערהיא ןוא טכַאמ רהיא ןופ לַאװק םעד ,גנודנירגעב רהיא טָאה
 ןיא ,טַאַאטש ןופ טכַאמ רעטסכעה רעניצנייא רעד ןיא ןעּפיצנירּפ

 םעד ןיא טינ רָאנ ָאזְלַא ךיז טסַאּפ גנוריגער ףירגעב רעד .קלָאפ
 -סיױרַא, סָאד .ךַאז עגיבלעזיד רעבָא טביילב סע ."טַאַאטש-סקלַאפ

 סָאװטע טרעוו "ענעסָאלפעג לַאוװק ןופ ןוא עטעדנירגעב, ענעגנַאגעג

 ןרָאװעג ןעדנובטנע זיא סָאװ דניק ַא יוװ ןוא ,"סגידנעטשטסבלעז,
 יד ןעוו .עיציזָאּפָא ןיא ךיילנ סע ךיז טלעטש ,ביילרעטומ ןופ
 -ָאֹּפֶא ןוא סענידנעטשטסבלעז סָאװטע ןעוועג טינ טלָאװ גנוריגער

 ,טשינרָאג ןעוועג יז טלָאװ ,סעדנערינ

 "וו .זַא .א ,גנוריגער ןייק ָאטינ זיא טָאַאטש ןעיירפ םעד ןיא ,
 זיא קלָאפ סָאד ןעוו זַא ,ןעגָאז וצ ךָאד טניימ סָאד .,(94 .ו)

 .טכַאמ רערעכעה ַא ןופ ןערהיפ טינ ךיז סע טזָאל ,ןערעוואוס

 זיא ? עיכרַאנָאמ רעטולָאסבַא רעד ןיא שרעדנַא רשפא סָאד זיא
 סָאװ ,גנורינער ַא םענער עוו או ס םעד רַאפ ןַארַאפ ןעטרָאד ןעד
 ןעסייה געמ רע ,םענערעוואוס םעד רעביא ? םהיא רעביא טהעטש

 -רעפ סָאד ,גנוריגער ןייק טינ לָאמנייק טהעטש ,קלָאפ רעדָא גינעק

 ַא ןהעטש טעװ רעבָא רימ רענביא  .ןילַא ךיז ןופ ךיז טהעטש

 ןיא יו טוג ױזַא ,ןעטולָאסבַא םעד ןיא ,טַאַאטש ןעדעי ןיא גנוריגער

 טרָאד ןיב ךיא .טַאַאטש "ןעיירפ,, רעדָא ןעשינַאקילבוּפער םעד
 .ןרעדנַא םעד ןיא יו טוג ױזַא םענייא ןיא ,תורצ ףיוא

 עטולָאסבַא --- יד רָאנ יו ,טשינרָאנ רחעמ זיא קילבוּפער יד

 גנוקרעמעבסולש רעד ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סָאװ ,עגובלעוסָאד *
 -רעמעב יד וצ עגונב ךיוא גיטכיר זיא ,םזילארעביל םענאמוה םעד ךָאנ

 ןרָאװעג ןעבירשעגנָא ןענויז ייז זַא ,ךילמענ --- ָאד ןעמוק סָאװ ,ןעגנוק

 ,ךוב עטריטיצ סָאד ןענעישרע סע יוװ ךיולג
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 טסייה ךרַאנָאמ רעד יצ טינ קוליח ןייק זיא סע םירָאוװו ; עיכרַאנָאמ
 ."טעטסעיַאמ,, 8 עדייב ןענייז ייז זַא דלַאביװ ,קלָאפ רעדָא גינעק

 ןוא טינ ןָאק רענייק זַא ,טזייוועב םזילַאנָאיצוטיטסנָאק רעד דָארג

 רעביא ןרינימָאד ןערָאטפינימ יד .גייצקרעוו ַא זיולב ןייז םינ ליוו

 ,ררַאה רעייז רעביא -- עטריטוּפעד יד ,גינעק םעד ,ררַאה רעייז

 -גינעו ןעייט ראּפ יד ןיוש ןענייז ,סע טסייה ,ָאד .קלָאפ םעד
 ענעפורעגױזַא יד) עטמַאעב ןופ ײטרַאּפ יד ךילמענ ,יירפ סנעטס
 ןופ ןעליוו םעד וצ ןעסַאּפוצ ךיז זומ גינעק רעד .(יײטרַאּפ-סקלַאפ

 יד ןופ ?עפייפ םעד ךָאנ ןעצנַאט ןומ קלָאפ סָאד ,ןערָאטסינימ יד

 -בוּפער יד רעדייא רעטייוו זיא םזילַאנָאיצוטיטסנַאק רעד .,ןערעמַאק

 -םיוא ןָא ןיוש ךיז טביוה סָאװ ,טַאַאטש רעד זיא רע לייוו ,קיל
 .ןעזיילוצ

 -ןטיטסנָאק א ןיא קלָאפ סָאד זַא ,(66 .ז) טנעקייל רעיוב .ע
 ,קילבופער ַא ןיא ;'טייקכילנעזרעּפ , ַא זיא טָאַאטש ןעלענָאיצ

 ןעלענַאיצוטיטסנָאק םעד ןיא ,טוג 4? טרהעקרעפ ןיא ,סע טסייה
 זיא ײטרַאּפ ַא א ,ייטר ַא9פ ַא -- קלאפ סָאד זיא טַאַאטש

 ןערער טּפיוהרעביא ?יװ ןעמ ביוא ,טייקכילנעזרעּפ ַא רעכיז ָךָאד

 ןיא ךַאז יד .ןָאזרעּפ רעשילַארָאמ (76 .ז) "רעכילטַאַאטש , ַא ןופ
 רעדָא ,ײטרַאּפ-סקלָאפ ןעסייה יז געמ ,ןָאזרעּפ עשילַארָאמ ַא זַא ,יד

 ןייק טינ ןפוא ןייק ףיוא זיא ,"ררַאה רעד, וליפא רעדָא ,קלָאפ

 .חור ַא רָאנ ,ןָאזרעּפ

 רעד זיא ָאװטסנוקעּפָא יד , : (69 .ז) רעיוב .ע טגָאז רעטייוו

 ן'תמא ןיא "ננורינער ַא ןופ ןעכייצ רעשיטסירעטקַארַאכ-טּפױה
 -טקלָאפ , ַא ןוא קלאפ ַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רהעמ ְךָאנ סע זיא
 -רע ה רעדעי ןופ עשיטסירעטקַארַאכ סָאד ןיא יז ;?טַאַאטש
 עדעי ךיז ןיא טנינייארעפ , רעכלעוו טַאַאטש-סקלָאפ ַא .טפַאש

 טינ ךימ ןָאק ,"ררַאה רעטולָאסבַא , רעד ,"טיײהנעמַאקלָאפ-טכַאמ

 טינ גנודליבנייא עשירַאנ ַא רַאפ סָאװ ןוא .גיטכעמ ןרעוו ןעזָאל

 ,"גייצקרעוו ,רענעיד , עטמַאעב-סקלָאפ יד ןעפורנָא רהעמ ןעלעוו וצ

 ןעליוו-ץעזעג ןעניטפנינרעפ ,ןעיירפ םעד סיוא ןערהיפ, ייז לייוו
 םעדכרוד רָאנ, :(74 .ז) טגָאז ןיילַא רֶע (.78 .ז) ! "קלאפ ןופ
 ןופ ןעטכיזנָא יד רעטנוא ךיז ןעפרַאו ןעזיירק-ןעטמַאעב עלַא סָאװ
 ןייז ;"טאַאטש ןיא טייהנייא ןרעוו טכַארבעג ןָאק ,גנוריגער רעד
 טעוװ ױזַא יו זיא ,טייהנייא ןעבָאה ךיוא ךָאד זומ טַאַאטש-סקלַאפ
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 -נעפרָאװרעטנוא יד ,טייקנעפרָאװרעטנוא יד ןעלהעפ ןענָאק טרָאד

 ? ןעליווסקלָאפ --- םעד וצ טייק
 גינעק רעד סָאד זיא טָאַאטש ןעלענַאיצוטיטסנָאק םעד ןיא

 ףוס טהור סע סָאװ ףױא ,}ע ט כיז נ ָא ענייז ןוא (טנעגער)

 יו .(180 .ז ,אפוג טרָאד) "עדייבעג-סגנוריגער עצנַאג יד פוס ?כ
 ךיא רעוװו ? "טַאַאטש-סקלָאפ , םעד ןיא שרעדנַא ןייז סע טלָאװ

 טכַאמ וא ?ןעטכיזנא ס'קלָאפ םעד ןופ טרינער ךיוא ָאד טינ

 ןיא ןעטלַאהעג ךיז ןיפענ ךיא יצ ,דיישרעטנוא ןַא רימ רַאפ סע

 -ם'קלָאפ םעד ןופ רעדָא ,ןעטכיזנָא עכילגינעק יד ןופ טייקגיגנעהבא

 בוא ?"גנוניימ רעכילטנעפע , רענעפורעגױזַא רעד ןופ ,ןעטכיזנָא

 -לעהרעפ עזעינילער, ַא סָאװ ךַאז עגיבלעזיד טסייה טייקניגנעהבא

 ר ַא פ טביילב ןַאד ,קעװַא גיטכיר סע טלעטש רעיוב .ע יוװ ,"שינעט
 יד ,טכַאמ ערעכעה יד טַאַאטש-ס'קלָאפ םעד ןיא קלָאפ סָאד רימ
 גינעק ןוא טָאג ןופ ןעזעוו עכילטנעגייא סָאד םירָאוװו) "טעטסעיַאמ,

 ַא ןיא העטש ךיא רעכלעוו וצ ,("טעטסעיַאמ , רעד ןיא טנעיל

 ,טנעגער רענערעוואוס רעד יװ ױזַא --- .שינעטלעהרעפ רעזעיגילער
 ןרעוו טכיירגעג ןענָאק טינ קלָאפ ענערעוואוס סָאד ךיוא טעװ ױזַא
 טימ סיוא ךיז טזָאל ןַאלּפ רעצנַאג ס'רעיוב .ע/ .ץע ז ע ג ןייק ןופ

 סָאד ןעכַאמ יירפ ןעלעוו וצ טָאטשנַא ןערראה ןופ טייב ַא

 רעניצנייא רעד ןעגעװ ןעטכַארט טלָאזעג רעסעב רע טָאה ,קלָאפ

 ,רענעגייא ןייז ןעגעוו ,טייהיירפ רערַאבריזילַאער
 רעד ףךילדנע ןיא טַאַאטש ןעלענַאיצוטיטסנָאק םעד ןיא

 ךיז טימ טקילפנַָאק ַא ןיא ןעמוקעג אפונ םזיטולָאסבכַא
 גנוריגער יד :ןעייווצ ןיא ןרָאװװעג טלעסיירטוצ זיא רע לייוו ,ןיילַא

 יד טָא .טולָאסבַא ןייז ליווװ קלָאפ סָאד ןוא טולָאסבַא ןייז ליוו

 .ןעביירוצ ערעדנַא יד ענייא ךיז ןעלעוו ןעטולָאסבַא עדייב

 טמיטשעב טרעוו טנעגער רעד סָאװ ,םערתמ זיא רעיוב -ע
 סָאד, רעבָא ןעו .לַאפוצ םעד ךרוד ,טרוב עג רעד ךרוד

 ,(182 .ז) "טַאַאטש ם'ניא טכַאמ עניצנייא יד ןייז טעוו קלאפ
 ?5 ַא פוצ יּפ לע ררַאה א םהיא ןיא ןעבָאה טינ ןַאד רימ ןעלעוו

 ןעוועג רָאנ לָאמעלַא זיא קלאפ סָאד ?קלָאפ סָאד ןעד זיא סָאװ

 ןייא רעטנוא עלעיפ ןענייז סָאד ;גנורינגער רעד ןופ ףוג רעד
 -טסנָאק ןייא רעטנוא עלעיפ רעדָא (לעטיה ס'גינעק םעד) לעטיה
 ןוא ןעטשריפ .גינעק -- רעד זיא עיצוטיטסנָאק יד ןוא .עיצוט
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 עדייב ןעלעוו ייז ןענַאװ זיב ,ןהעטשעב גנַאל ױזַא ןעלעוו רעקלעפ
 רעקלעפ ענינייא ןַארַאפ ןענייז סע בױא .ןעלַאפ ןעמַאזוצ
 רעשיסרעּפ-טלַא רעד ןיא .ש .ב .צ יו ,עיצוטיטסנָאק ןייא רעטנוא
 סלֵא רָאנ רעקלעפ עניזָאד יד ןעטליג ןַאד ,טנייה ןוא עיכרַאנָאמ
 עגילעפוצ-- ַא קלאפ סָאד סלאפנעדעי זיא רימ רַאַפ ,"ןעצניווַארּפ ,
 .ןעגעיזעב זומ ךיא ןעכלעוו ,דנייפ ַא ,טלַאװעג-רוטַאנ ַא ,טכַאמ

 -ריזינַאגרָא, ןַא רעטנוא ןעלעטשרָאפ ךיז רימ ןעפרַאד סָאװ
 רהעמ טָאה , סָאװ ,קלָאפ ַא ?(122 .ז ,אפוג טרָאד) קלאפ "ןעט
 ,הנַאטשוצ א ,ָאזלַא .ןיילַא ךיז טרינער סָאװ ,"טינ גנוריגער ןייק
 ,ץַאלּפ ןעטנענימָארּפ ןייק טינ טמהענרעפ "ךיא , ןייק ןעכלעוו ןיא
 -רעפ סָאד .םזיצַארטסָא םעד ךרוד טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,קלָאפ ַא
 ַא רַאפ קלאפ םעד טכַאמ ,םזיצַארטסָא רעד ,ן'ךיא יד ןופ ןעביירט
 ,רעשרעהטסבלעז

 ; טשריפ ןעגעוו ןעדער רהיא טזומ ,קלָאפ ןעגעוו רהיא טדער
 ,עטכישעג ןעכַאמ ןוא טקעיבוס ַא ןייז ףרַאד קלאפ סָאד ביוא םירָאװ
 א ,ּפָאק א ןעבָאה ,גיטעהט זיא סָאװ רעדיוװטעי יוװ ,סע זומ
 ןייז ןיא סױרַא רָאלק סע טלעטש גנילטייוו ."ּפָאק ןעטסכעה;
 ,טפַאשלעזעג עשילַאפעצַא ןַא, : םרעלקרעד ןָאדורּפ ןוא ,"ָאירט,
 *"ןעבעל טינ ןָאק ,ּפָאק ַא ןהֶא טפַאשלעזעג ַא

 זנוא טרעו |קלָאפ ןופ עמיטש יד} "ילוּפָאּפ סקָאװ , רעד
 יד ןַא ,טעטּפיוהעב ןעמ ןוא ,ןעטלַאהעגרָאפ דנַאנַאכָאנ רעטציא
 סיוועג .ןעטשריפ יד רעביא ןעשרעה פרַאד גנוניימ עכילטנעפע
 סקָאװ , רעד טייצ רעגיבלעזרעד ןיא "ילוּפָאּפ סקָאװ , רעד עקַאט זיא
 ? םעּפע ףיוא עדייב ייז ןעגיוט רעבָא ,{טָאנ ןופ םיטש יד "יעד
 {גינעק ןופ םיטש יד)} "סיּפיצנירּפ סקָאװ, רעד טינ ןעד זיא ןוא
 | ? "יעד סקָאװ , רעד ךיוא

 ."עלַאנַאיצַאנ, יד ןענָאמרעד ָאד ןעמ געמ גידנעהעגייברעפ
 ןעלָאז ייז ,ןעטַאַאטש עשטייד גיסיירד ןוא טכַא יד ןופ ןעננַאלרעּפ
 רעד יו ,גיניזנוא ױזַא טקנוּפ זיא ,ןָאיצַאנ ןייא יוװ ןעלדנַאה עלַא
 טרהיפעג ןרעוו סָאװ ,תונחמדןענהיב גיסיירד ןוא טכַא זַא ,רהעגעב
 ןעגינייארעפ ךיז ןעלָאז ,ןעניגינעק-ןענהיב גיסיירד ןוא טכַא ןופ
 סע רעבָא ;עלַא ייז ןעבילב ןענהי ב .הנחמ ןייא ןיא עלַא

 ,488 .ז ,"רדרָא'ל עד ןָאיסַאערק , *
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 ןענַאק ןוא ןעמַאזוצ ןרעהעג סָאװ ,ןענהיב סלַא ןענהיב יד טינ זיא

 ןענייז ןענהיב ענינעטרעטנוא יד רָאנ ,ןעדניבנעמַאזוצ ךיז

 -לעפ ןוא ןענהיב .ןעניגינעק עדנ ע שר ע ה יד טימ ןעדנוברעפ

 -ינעק ערעייז ןופ טקניט סניא רעד ןוא ,זָאלנעליװ ןענייז רעק

 .ייז טרהיפ ןעניג
 רעייז ףיוא ןענהיב יד ןעזייוװנא ןעמונעג ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו

 יד וצ ענייא ךיילנ עלַא סלַאפנעדעי ןענייז ייז ױאוו ,םוטנענהיב

 טוהט ןעמ סָאװ ,עבלעזסָאד ןָאהטעג טימרעד ןעמ טלָאװ ,ערעדנַא

 רעייז ףיוא ןעשטייד יד נידנעזייוונא ,רעטציא נידמרוטש ױזַא

 ןעצנַאגניא ןיירעד טקנוּפ עקַאט זיא םוטשטייד סָאד ,םוטשטייד

 יאידנעוװטיונ יד ךיז ןיא טגָאהט סע סָאװ ,םוטנענהיב םעד וצ ךיילג

 סע גידנעביירט טינ ,ןעגנורעדנוזבא ןוא ןעגנוטלַאּפש ןופ טייק

 רעגידנעטשלַאפ רעד זיב ,גנורעדנוזבֶא רעטצע? רעד ןיב רעבָא

 ןרעדנוזוצבא זיב ןיימ ךיא :  ןָאיצַארַאּפעפ רעד ןופ גנורהיפכרור
 רעד וצ ףוס ַא ןעמוקעג טלָאװ ןַאד סָאװ ,ןעשנעמ ןופ ןעשנעמ םעד

 -רעֶּפ ןיא עקַאט ךיז טלייט םוטשטייד סָאד .גנורעדנוזבָא רעצנַאג

 רעד רעבָא ,ןעקָאטשנהיב ןיא .ה .ד ,ןעמַאטש ןוא רעקלעפ ענעדייש

 ,שטייד ַא זיא רע סָאװ טּפַאשנעגייא יד טָאה רעכלעוו ,רענלעצנייא

 רעבָא ְּךָאִד .ןהיב עטלעצנייארעפ יד יז ,זָאלטכַאמ ױזַא ךָאנ זיא

 טימ ענייא ןייארעפ ַא ןיא ןעטערטניירַא ענלעצנייא יד רָאנ ןענָאק

 ןוא ןענייז ןעדנַאברעפ ןוא ןעצנַאילַא-רעקלעפ עַּלַא ,ערעדנַא יד

 ןירַא ןעטערט סָאװ יד לייוו ,ןעגנוצעזנעמַאזוצ עשינַאכעמ ןעביילב

 יד ןָאק ןעמ לעיפיוו ףיוא סנעטסנינעוו --- ןעדנַאברעּפ יד ןיא

 ןייק ןעבָאה -- עדנעטערטניירַא יד סלַא ןעטכַארטעב "רעקלעפ,,
 טנידנע גנורעדנוזבא רעטצעל רעד טימ טשרע .טינ ןעליוו
 -רעפ ַא ןיא טלעדנַאװרעפ טרעוו ןוא אפונ ננורעדנוזבא יד ךיז

 .גנונינייא

 ,עטקַארטסבַא יד ןעלעטשוצפיוא ךיז ןעהימ "עלַאנָאיצַאנ , יד
 (ןעטסיַאנע) ענענייא יד ;םוטנענהיב ןופ טייהנייא עזָאלנעבעל

 ,טייהנייא רעטלָאװעג רענעגייא רעד רַאפ ןעפמעק ןעלעוו רעֶבָא

 ערענָאיצקַאער עלַא ןופ ןמס רעד ןיא סָאד .ןייארעפ םעד רַאֿפ
 ,סעניימע גלַא סעּפע ןעלעטשפיוא ןעליוו ייז סָאװ ,ןעשנואוו

 ;טינ ןעבעל ןייק טָאה סָאװ ,ףירנעב ןעטסוּפ ַא ,סעטקַארטסבַא
 ,ןעטנוזעג םעד ןעיירפעב וצ ןעבערטש ענענייא יד ןעגעגַאד תעב
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 -עגלַא יד ןופ טסַאל רעגיטשינ רעד ןופ לַאפ-לעצנייא ןעלופ-ןעבעל
 -סױרַא טלָאװעג ןרעג ןעטלָאװ ןערענָאיצקַאער יד .ןעטייהניימ

 ענעגייא יד ;דרע רעד ןופ ןָאיצַאנ ַא ,קלָא פ ַא ןעגָאלש
 סָאװ ,ןעגנובערטשעב עדייב יִד .ןיילַא ךיז רונ גיוא ןיא ןעבָאה
 -רעדעיו יד ףךילמענ ,גנונדרָאפעגַאט רעד ףיוא טנייה ןעהעטש

 -םַאטש עטְלַא יד טימ טכערילַאיצניװָארּפ יד ןופ גנורהיפנייא

 ננורהיפנייא יד ןוא ,(.וו .זַא .א ןרעיַאב ,ןעקנַארפ) ןעגנולייטנייא

 ןעמַאזוצ ךיז דנורג ןיא ןעמוק ,ןָאיצַאנ רעד ןופ טיײקצנַאג רעד ןופ
 ,גינייא ןרעוו טלָאמעי רָאנ רעבָא ןעלעוו ןעשטייד יד .,םענייאניא

 רעייז ןעפרַאװמוא ןעלעוו ייז ןעו ,ןענינייארעפ ךיז .ה .ד

 ערעדנַא טיס ;ברעקךענהיב ערעייז טימ ןעמַאזוצ םוטנענהיב
 טשרע ;ןעשטייד -- רעדייא רהעמ ןענייז ייז ןעוו : רעטרעוו
 .'ןייארעפ ןעשטייד, ַא ןעיובפיוא ןענָאק ייז ןעלעוו לָאמטסנעד

 "ייז ןעזומ ביילרעטומ םעד ןיא טינ ,טעטילַאנָאיצַאנ רעייז ןיא טינ

 ףָאנ ,ןרעװו וצ ןריובעג רעדעיו ידכ ,ןרהעקקירוצ ךיז ןעלעוו
 -ףילרעכעל יו .ןרהעקקירצ ךיז ןיא ךיז לָאז רערעדעי
 טימ םורַא ךיז טּפַאכ שטייד ןייא ןעוו ,זיא סָאד לַאטנעמיטנעס

 ,ןרעטיצ ןענילייה א טימ דנַאה יד םהיא טקירד ןוא ןרעדנַא םעד

 ןעוועג רע טלָאװ טימרעד יו ױזַא ! "שטייד ַא ךיוא זיא רע, לייוו

 סלַא ןרעוו טכַארטעב ךָאנ סיוועג טעוו סָאד רעבָא ! סטכער סעּפע

 -בילרעדירב , רַאפ ןעמרעווש ךָאנ טעװ ןעמ ןמז לכ ,דנערהיר רהעז

 -ךעילימ ַא פ ַא ךָאנ טָאה ןעמ יװ גנַאל ױזַא .ה .ד ,"טייק

 ,"עבעיל-ןעילימַאפ , רעד ןופ ןעבױױלגרעבַא םעד ןופ .? ה י פ ע ג
 יד יו רעדָא ,"טייקכילרעדניק, רעדָא "טייקכילרעדירב , רעד ןופ

 ןופ ,ץרוק --- ןעסייה טינ ןעלָאז ןעזַארפ-טפַאשבעיל עניצרַאהכייוו
 עכלעוו ,"עלַאנָאיצַאנ, יד ןענָאק ,טסיינ:ןעילימ ַא פ םעד
 -טייד ןופ עילימטַאפ עסיורג ַא ןעבָאה טלָאװעג ןעטלָאוו
 .ןעיירפעב טינ ךיז ,ןעש

 רָאנ "עלַאנָאיצַאנ, ענעפורענױזַא יד ןעטלָאװ סנענירעביא
 - ןופ ןעבױהוצסױרַא ךיז ידכ ,ןהעטשרעפ גיטכיר ןיילַא ךיז טפרַאדעג
 יר םיִרָאו .ןעליּפָאנַאמרעג עכילטימעג יד טימ גנודניברעפ רעד
 ייז סָאװ ,ןעסערעטניא ןוא ןעקעווצ עלעירעטַאמ רַאפ גנונינייארעפ

 "יו ,טינ ךַאז רעדנַא ןייק וצ ךָאד טרהיפ ,ןעשטייד יד ןופ ןרעדָאפ
 -עטסייגעב טימ סיוא טפור רעירַאק .ןייארעפ ןעגיליוויירפ ַא וצ
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 ןרעפעיט ַא טָאה סָאװ ,םעד רַאפ ןענייז ןענהַאבנעזייא יד, *: גנור
 ךיז טָאה סע יװ ,ןעבע? סקלָא ם ַאזַא וצ געוװו רעד ,קילב
 -ביר ץנַאג ."ןעזיװעגסױרַא טינ גנוטיידעב ַאזַא ןיא לָאמנייק ךָאנ
 לָאמנייק ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ןעבעלסקלָאפ ַאזַא ןייז טעװ סע ,גיט
 .ןעבעלסקלָאפ ןייק ןייז טינ --- טעװ סָאד ?ייוו ,ןעזיװעגסױורַא טינ

 יד, .ןיילַא ךיז רעירַאק טכערּפשרעדיװ (10 .ז) רעבָא רעטייוו
 טלעטשעגרָאפ טינ רעסעב ןָאק טייהשנעמ רעדָא טייקכילשנעמ ענייר

 םעדכרוד ."ןָאיסימ ןייז טליפרע סָאװ קלאפ א ךרוד יוװ ,ןרעוו

 -עבנוא יד, .טייקכילמיטסקלָאפ יד רָאנ רָאפ ךָאד ךיז טלעטש
 רעדייא רעגירעדינ ןזיא םייהניימעגלַא (ענעמואוושוצ) עטמיטש

 א זיא סָאװ ,ךיז ןיא ןעסָאלשענבָא ןיא סָאװ ,טלַאטשעג סָאד

 ןופ דעילג גידעבעל ַא סלַא טבעל סָאװ ןוא ,ןיילַא ךיז רַאפ סעצנַאג

 ןיא קלאפ סָאד ."ןעטריזינַאגרָא םעד ,םעניימעגלַא תמאב םעד
 שנעמ א רָאנ ןוא "טייהניימעגלַא ענעמואוושוצ , יד טָא טקנוּפ ךָאד

 ."ךיז ןיא ןעסָאלשעגבָא זיא סָאװ טלַאטשענ , סָאד זיא

 ,קלָאפ , ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןופ טייקכילנעזרעּפנוא יד
 -לעוו ,קלָאפ ַא סָאװ ,םעד ןופ ןהעזסױרַא ךיוא ןעמ ןָאק ,"ןָאיצַאנ

 ,ןעטפערק עטסעב ענייז טיול ךיא ןייז ןעגנערבסיורַא ליוװ סעכ

 .רעשרעה ןעזָאלנעליוו םעד ץיּפש ןייז ףיוא סױרַא טלעטש

 -רעטנוא ןייז רעדעוװטנע ,ןעטייקכילגעמ ייווצ רָאנ טָאה קֶלָאפ סָאד

 ןייז ,ףיז רָאנ טכילקריוװרעפ רעכלעוו ,גינעק ַא וצ ןעפרָאװ
 רע טניפעג ןַאד -- ןעגינעגרעפ ןעלעודיווידניא

 םעד ,ןעליוו םענענייא ןייז "ןררַאה ןעטולָאסבַא, םעד ןיא טינ

 ןהָארט ן'פיוא ןעצעזפיורא רעדא ,---ןעליוו סקלָאפ םענעפורעגיוזא
 ןעיו םענעגייא ןייק סױרַא טינ טגייצ סָאװ ,גינעק ַא

 ץַאלּפ סעמעוו ףיוא ,גנעק ןעזָאלנעליוו ַא סע טָאה ןַאד ---

 טקנוּפ טניוטעג רשפא טלָאװ םזינאכעמ-רענייז רעטרילונער-טוג א

 ,רעטייוו טירש ןייא ןהעג וצ גיטיונ רָאנ זיא רעבירעד --- .טוג יוזא
 ךיא ס'קלָאפ םעד זא ,ןיילא ךיז ןופ רָאלק ןרעוו לָאז סע ידכ

 רעד .,ץעזעג -- סאד ,טכאמ "עגיטסיינ, ,עבילנעזרעּפנוא ןא זיא

 .ךיא ןייק טינ ,חור --- א זיא ,אליממ טגלָאפ סָאד ,קלָאפ ם'ןופ ךיא

 טינ סָאװ .ה .ד ,ךימ ךַאמ ךיא סָאװ ,ךיא םעדכרוד רָאנ ןיב ךיא

 .4 .ז ,"םָאד רענלעק , *
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 יװ .קרעװ ןעגייא ןיימ ןייז זומ ךיא רָאנ ,ךימ טכַאמ רערעדנַאנַא

 לאפוצ רעד ?ךיאיסקלאפ םענעי טימ רעבא סע טהעטש
 םענעי רעדא םעד םהיא טיג לאפוצ רעד ,קלָאפ ן'טימ ךיז טלעיּפש
 -להעוועג םעד םהיא ןעפאשרעפ ןעטייקנילעפוצ ,ןרראה םענעריובעג
 "םענערעוואוס, םעד ,סנייז טינ ןיא ,ךיא רעד ,רע ;ןעט

 לעטש .טקורָארּפ ןיימ ןיב ךיא יוװ ,טקודָארּפ א ס'קלָאפ
 רָאנ ,ךיא ןייד טזיב וד טינ זַא ,ןעדערנייא ריד ליוו ןעמ ,רָאפ ריד
 וצ ןעמ טוהט רעבא סָאד טָא !ךיא ןייד ןיא םייח רעדא לעקנַאי

 גינעוו יוזא טָאה קלָאפ סָאד םיראוו .טכער טימ ןוא ,קלָאפ םעד
 ,ךיא ןא ןעבָאה טנעכערעגנעמאזוצ ןעטענַאלּפ ףלע יד יו ,ךיא ןא

 .טקנוּפלע טימ ןעמאזניימעג ןייא םורא ךיז ןעהערד ייז םגה

 -ןעפאלקש םעד ראפ שיטסירעטקאראכ ןענייז רעטרעוו ס'ילייב

 םעד רַאפ יו ,קלָאפ םענערעוואוס םעד רַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,?היפעג

 ,ןעכַארּפשעגסיױא ךיז טָאה טפנונרעפ עניימעגלַא יד ןעוו , .גינעק

 ןימ .טפנונרעפ ארטסקע ןייק רהעמ טינ ךיא בָאה ,רע טנָאז

 "וזא :ןָאיצאנ רעד ןופ ןעליוו רעד ןעוועג זיא ץעזעג סעטשרע

 טשינרָאג רחעמ ךיא בָאה ,טלעמאזרעפ ךיז טָאה יז יו דלאב

 ןעבָאה טינ ליוו רֶע ",ןעליוו םענערעוואוס רהיא רעסיוא טסואוועג

 ארטסקע יד טָא רָאנ ץלא טעטסייל ךָאד ןוא ,טפנונרעפ ארטסקע ןייק

 : רעטרעוו יד ןיא ָאבַארימ ךיוא ךיז טציה יוזא .ןיילא טפנונרעפ

 ןעגאז וצ טכע ר סָאד טינ טָאה טלעוו רעד ףיוא טכאמ זיק,

 "! ליוו ךיא : ןאיצאנ רעד ןופ רעטערטרעפ יד וצ
 טלָאװעג טציא ךיוא ןעמ טלָאװ יוזא ,ןעכעירג יד ייב יו יוזא

 ַא ,| ָא קי ט י ? ַא פ ן ַא ַא ז ַא רַאפ ןעשנעמ םעד ןעכַאמ
 ַא רע טָאה ױזַא .,ןעשנעמ ןעשיטיִלָאּפ א רעדָא רעגריב-סטַאַאטש

 טָאה ךעירג רעד ",רענריב-לעמיה , ַא רַאפ ןעטלָאנעג טייצ עגנַאֿל
 ,טַא ַאט ש  ןייז טימ ףךיילגוצ גנוטיידעב עדעי ןרָאלרעפ רעבא

 ןעמַאזוצ גנוטיידעב ןייז ןרילרעפ רעגריב-לעמיה רעד טעװ ױזַא ןוא

 ךיילגוצ ןהעגרעטנוא טינ ןעליו רעבא ריס ;לעמיה םעד טימ
 ןעליו רימ ,טעטילאנאיצאנ ןוא ןאיצאנ רעד טימ ,קלָאפ ן'טימ

 טבערטש ןעמ  .רעקיטילָאּפ רעדא ןעשנעמ עשיטילָאּפ זיולב ןייז טינ

 ןעמ תעב ןוא ,ןָא ןָאיצולָאװער רעד טניז "ננונעוועב-פקלָאפ ,, וצ

 -קילגנוא זנוא ןעמ טכאמ .ג.ר.א סיורג ,ךילקילג קלאפ סָאד טכאמ

 .קילגנוא ןיימ -- ןיא קילג-סקלאפ !ךיל
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 סיוא ןעטיש ןעלארעביל עשיטילָאּפ יד דייר עטסוּפ ראפ סָאװ

 רעדעיוװ ןעמ ןָאק ,טייקגידנעטשנָא ןופ ?עטשנָא ןעקרַאטש א טימ

 םא עמהאנלייט יד רעביא, ךוב ס'קרעוויינ ןיא ןהעזסיורא טוג

 יד ןוא עניטליגכיילג יד ןעגעוו טרָאד ךיז טגָאלק רע ."עטַאַאטש

 ןיז ןעלופ ןיא טינ ןענייז עכלעוו ,לייטנא ןייק טינ ןעמהענ סָאװ

 טינ רָאג טלָאװ ןעמ יו ,יוזא טדער רע ןוא ; רעגריב-סטַאַאטש ןייק

 ןעגידעבעל ןייק טינ טמהענ ןעמ ןעוו ,שנעמ ןייק ןייז טנָאקעג

 ןייק טינ ןיא ןעמ ןעוו .ה .ד ,טַאַאטש ןופ םיקסע יד ןיא ?ייטנא

 רעד בוא םיראוו ;טכער רע טָאה טקנוּפ םעד ןיא .רעקיטילָאּפ

 ,"ףילשנעמ , זיא סאוו ץלא ןופ רעטיה םעד ראפ טלינ טַאַאטש

 ןעמהענ רימ ןעוו ,סעכילשנעמ טשינרָאג ןעבָאה טינ רימ ןענָאק ןַאר

 ןענַאז וצ רעבָא סָאד טָאה סָאװ .ל?ייטנָא ןייק םהיא ןיא טינ

 ןיא טסיָאגע רעד םירָאװ ,טשינרָאג ?טסיָאגע םעד ןעגעקטנַא

 םעד טָאה ןוא ,עכילשנעמ סאד ןופ רעטיה רעד ןיילא ךיז ראפ

 טינ רימ לעטשרעפ , :רעסיוא ןעגָאז וצ טשינרָאג רהעמ טַאַאטש

 ןייז טימ גנורהירעב ןיא טמוק טַאשאטש רעד ןעוו רָאנ ."ןוז יד

 -עטניא ןעגיטעהט ַא טסיָאגע רעד םהיא ןיא טמהענ ,טייהנעגייא

 םעד ףיוא רעווש טינ טקירד טַאַאטש ןופ דנַאטשוצ רעד ןעוֶו .סער

 לייוו ,ןעניטפעשעב םהיא טימ ןעד ךיז רע לָאז ,ןעטרהעלענ-טעניבַאק

 -רָאנ טוהט טַאַאטש רעד ןמז ?כ ?"טכילפ עטסנילייה , ןייז זיא סע

 יד ןעמהענקעווא רע לָאז סאוו וצ ,שנואוז ןייז וצ ךּפיהְל טשינ

 -נַאטשוצ ערעדנַא ןעבָאה ןעליוו סָאוװ ,ענעי ןעלָאז ? ךוב ןופ ןעגיוא

 -ילייה, יד .ןעניטפעשעב טימרעד ךיז ,סערעטניא םענעגייא סיוא ןעד

 -נעמ ןעגנערבטימ זיא-סעדןעוו טינ ןוא רעטציא טינ טעוװ "טכילפ עג

 טינ ןעלעוו ייז יו טקנופ --- טַאַאטש םעד ןעגעוו ןעטכַארט וצ ןעש

 רעלטסניק ,רענעמ-סטפאשנעסיוו ןייק "טכילפ רעגילייה , סיוא ןרעוו

 רע ןוא ,ןעביירט וצרעד ייז ןָאק ןיילַא םזיִאנע רעד .וװ .זַא .א

 רעד יו דלַאב ױזַא ,טַאַאטש ןענעוו ןעטכַארט וצ ןעביירט ייז טעוו

 -עג טלָאװ רהיא ןעוו .זיא רע יוװ רענרע לעיפ ןרעוו טעװ טַאַאטש

 ךיז ןעלָאז ייז טרעדָאפ םזיִאנע רעייז זַא ,ןעשנעמ יד טגייצ

 טפראדעג טינ גנאל ייז רהיא טלָאװ ,טַאַאטש ן'טימ ןעגיטפעשעב

 רעייז וצ םעד טַָאטשנא טרילעּפא רהיא רעבא כױא ;ןעפור

 רדערּפ ןעפראד גנאל רהיא טעװ ,.נ,ד.א דנאלרעטאפ םוצ עכעיל

 ,סיוועג .רעצרעה עטּפָאטשרעפ וצ "טסנעיד-סעבעיל, עניזָאד יד ןעג
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 -ייטעב םינ ךיז טּפיוהרעביא ןעטסיָאגע יד ןעלעוו ןיז רעייא ןיא
 ,טַאַאטש ןופ םיקסע יד ןיא ןעניל

 טייז ףיוא עזַארפ עלַארעביל טכע ןַא סױרַא טגנערב קרעוויינ
 .,טימרעד טשרע ףורעב ןייז גידנעטשלָאפ טליפרע שנעמ רעד, 6
 רעד ןופ דעילגטיס סלא ךיז טנעקרעד ןוא ךיז טלהיפ רע סָאװ

 ןָאק רענלעצנייא רעד ,רעכלעזא סלא גיטעהט זיא ןוא ,טייהשנעמ

 רע ןעו ,ם ו ט נ ע ש נ ע מ ןופ עעדיא יד ןעכילקריוורעפ טינ

 ןופ טינ טּפעש ןוא טייהשנעמ רעצנאג רעד ףיוא טינ ךיז טציטש

 ".סָאעטנַא יו תוחכ ענייז רהיא
 רעד וצ גנוהיצעב ס'נעשנעמ םעד , : ױזַא טהעטש אפוג טרָאד

 -נורַא טכיזנַא רעשינָאלַָאעט רעד טיל טרעו אקילבוּפ סער
 סע טרעו טימרעד ןוא ,ךאז-טאווירּפ רענייר א וצ טצעזעגרעט
 שרעדנַא טָאה טכיזנא עשיטילָאּפ יד יװ ױזַא ..טנעקיײלעגקעװַא

 -טַאװירּפ , ַא ןָאיגילער יד זיא טרָאד ! ןָאיגילער רעד טימ ןָאטעג

 ."ךאז

 ס'נעשנעמ םעד , ,"טכילפ רענילייה , ןופ דייר יד טַאטשנא ןעוו
 ךֶאֹנ ןוא "'םוטנעשנעמ ןעלופ א וצ ףורעב , םעד ,"גנומיטשעב
 רעייז זא ,ןעשנעמ יד ןעטלאהעגרָאפ ןעמ טלָאװ ,טָאבעג עניוזא
 יו יוזא טַאַאטש ןיא ןהעג סעלא ןעזָאל ייז ןעוו ,טדייל ץוננעגייא

 ןעמ יו ,ייז וצ טדערעג הצילמ ןהֶא סע טלָאװ ןאד ,טהעג סע

 ביוא ,ייז וצ ןעדער קילבנעגיוא ןעדנעדיישטנע םעד ןיא ןעזומ טעוו
 רעד טגָאז םעד טָאטשנא .קעווצ םעד ןעכיירגנרעד ןעלעוו טעוװ ןעמ
 א ןעוועג ןעוו זיא סע ביוא : רעכאפרעפ רעכילדנייפ-ןענָאלָאעט
 ףיוא ךורּפשנָא ןַא טכַאמעג טָאה ט ַא ַא ט ש רעד רעכלעוו ןיא ,טייצ

 שנעמ רעדנעקנעד רעד --- .טייצ רעזנוא סאד זיא ,ענייז עלא

 ןופ סיסקַארּפ ןוא עירָאעט רעד ןיא ךיז ןענילייטעב םעד ןיא טהעז

 עכלעוו ,ןעטכילפ עטסנילייה יד ןופ ענייא ,טכיל פ א טָאַאטש
 טכארטעב ןיא רעטנעהענ ןאד טמהענ רע ןוא -- "םהיא ףיוא ןענעיל

 ךיז לָאז רענייא רעדעי זא ,טייקנידנעווטיונ עטננידעבנוא , יד
 | ,"טַאאטש םעד ןיא ןעגילייטעב

 ייב ,רעד םימלוע ימלועל טביילב ןוא זיא רעקיטילַאּפ א
 ןיא רעדא ,ןעצראה ןיא רעדא ּפָאק ןיא טציז טַאַאטש רעד ןעמעוו
 ןופ (רעטּפאכעג) רענעסעזעב א ןזיא סאוו רעד ;רעצעלּפ עדייב
 .רעגיביולג-טַאַאט ש רעד ,טַאַאטש
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 רעד ראפ לעטימ רעטסגידנעווטיונ רעד זיא טַאַאטש רעד,

 ץנאג סע זיא רע ."טייהשנעמ רעד ןופ גנולקיווטנע רעגידנעטשלַאפ

 יד ןעלקיווטנע טלָאװעג ןעבָאה רימ יװ גנַאל ױזַא ,ןעזעוועג סיוועג

 ןעלקיװטנע ןעלעװ ךיז רעבא ןעלעװ רימ ןעו ; טייהשנעמ

 .ןרעדניה ןוא ןרעטש וצ זנוא לעטימ א ןייז רָאנ רע ןָאק ןאד

 ןרימרָאפער קלָאפ םעד ןוא טַאַאטש םעד ךָאנ טציא ןעמ ןַאק

 םעד ןרימרָאפער ןָאק ןעמ יו גינעו ױזַא ?ןרעסעבסיוא ןוא

 -בינרעפ ,ןייז לטבמ ןָאק ןעמ ;  .וװ .זא .א ךריק יד ,םיחלג יד ,לעדַא

 ךרוד ןעד ךיא ןָאק .ןרימרָאפער טינ רעבָא ,ןעפַאשבִא ,ןעט

 רעסעב סע זומ ךיא רעדָא ,ןיז ַא ןיא ןיזנוא ןַא ןעלדנאוורעפ םרָאפער

 ? ןעלַאפ ןעזָאל ןעצנַאגניא

 םעד .םורא ןָאהט וצ סאוו ָאטשינ .רהעמ זיא ןָא טציא ןופ

 טימרעד ..רימ םורא רָאנ ,( .וו ,זא ,א עיצוטיטסנָאק ןייז) טָאַאטש

 -וטיטסנָאק ,טכאמ רעכילגיניק רעד ןענעוו ןעגארפ עלא ןעקניזרעפ

 ןע'תמא רעייז ןוא דנורגבא ןעניטכיר רעייז ןיא ,.וו .זא .א עיצ

 עניימ ןעגניירבסיורא לעװ ,טשינרָאג רעניזָאד רעד ,ךיא .טשינרָאנ

 | .ןיילא רימ ןופ ןעננופּפעש

 ,"ייטראּפ יד, ךיוא טרעהעג טפאשלעזעג ?עטיּפאק םעד וצ
 .ןעגנוזעג טייצ עטצעל יד טָאה ןעמ ביול סעמעוו

 רע ,ייטראּפ ,ייטראפ, .ייט ר אּפ יד טליג טַאַאטש ןיא

 זיא רעבא רעגיצנייא רעד "!ןרעהעג טינ רהיא וצ לָאז

 -רעפ רע .ייטראּפ רעד ןופ דעילג ןייק טינ זיא ,ניצנייא

 ןיא ייטראּפ יִד .יירפ בא רעדעיוו ךיז טלייט ןוא יירפ ךיז טגינייא
 םעד טָא ןיא ,ָאד ןוא ,טַאַאטש םעד ןיא טָאַאטש א יוװ רהעמ טשינ
 ןעשרעה רעדעיו יױזַא ךיוא ףרַאד ,טַאַאטש-ענהיב ןרענעלק

 ןעירש סאוו ענעי רָארג .ןרעסערג םעד ןיא יו ,"ןעדעירפ ,

 ,עיציזָאּפָא ןא ןייז ןומ טַאַאטש ןיא זא ,ןעמעלא ראפ רעכעה

 א .ייטראפ רעד ןיא טייקנינייאנוא רעדעי ןענעקטנא ןעוועטלאוונ
 ,טַאַאטש רעד טינ .טַאַאטש א --- רָאנ ןעליוו ייז ךיוא זא ,זייוועכ

 -עמשוצ ןרעוו סע ןעכלעוו ןָא ,ןעזלעפ רעד זיא רענלעצנייא רעד רָאנ
 .ןעײטרַאּפ עלַא טרעט

 יד יװ טּפָא יזא טינ ךאז רעדנא ןייק טציא טרעה ןעמ

 "ייטראּפ ; ייטראּפ ןייז וצ יירטענ ןעביילב לָאז רערעדעי ,גנונרָאװ
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 -בָאנואייטראּפ א יװ לעיפ יוזא טינ ךאז ןייק ןעטכארעפ ןעשנעמ
 ןוא רעייפ ךרוד ייטראפ ןייז טימ ןהענ זומ שנעמ א .טייקגיגנעה

 ערהיא ןעטערטרעפ ןוא ןעסייהטונ םיאנת ןהֶא ןומ ןוא ,רעסַאװ
 ענעסָאלשעג ןיא יו טכעלש ױזַא ןעצנַאגניא ,ןעּפיצנירּפ-טּפױה

 ןעדניב ענעי םיראוו ,טינ וליפא ָאד סע טהעטש ןעטפאשלעזעג
 .ש .ב .צ) ןעטוטַאטס רעדָא ןעצעזעג עטסעפ וצ רעדעילנטימ ערעייז
 ךָאד רעבא .(.װ .זא .א ןעדרָא-ןעטיאוזעי רעד יו ,סנעדרָא יד
 ,טנעמָאמ ןעבלעזמער ןיא ןייארעפ א ןייז וצ ףיוא ייטראּפ יד טרעה
 ןא ד נע די ב ןייז ןעלָאז ןעּפיצנירּפ עסיוועג זַא ,טכַאמ יז ןעוו

 טנעמָאמ רעד טָא ןוא : ןעפירגנָא ןענעקטנא ןערעכיזרעפ ייז ליוז
 ןיא ײטרַאּפ סלַא .ײטרַאּפ רעד ןופ טקַא-סטרוכעג רעד דָארנ זיא

 ,ןייארעפ רעטױטא ,טפאשלעזעג ענעריובעג א ןיוש יז

 םזיטולָאסבַא םעד ןופ ײטרַאּפ ַא סלַא .עעדיא ענערָאװעג-סקיפ ַא

 רעד ןיא ןעלפייווצ ןעלָאז רעדעילגטימ ערהיא זַא ,ןעלעוו טינ יז ןָאק

 ייז ;ּפיצנירּפ ןעניזָאד םעד ןופ טייהראוו רעכילרעדנערעפנוא
 ןעטלָאװ ייז ןעוו ,?עפייווצ אזא ןעבָאה ןאד רָאנ טנָאקעג ןעטלָאוװ

 ,ייטרַאּפ רעייז ץֹוחַא סעּפע ךָאנ ןייז ןעלעוו וצ שיטסיָאנע ןעוועג
 סלַא ןייז רָאנ ייז ןענָאק שיאיײטרַאּפנוא .עשיאייטרַאּפנוא .ה .ד

 טנַאטסעטָארּפ ַא וטזיב  ,ןעשנעמ-ייטרַאּפ סלַא טינ ,ןעטסיָאנע
 רָאנ וטזומ ,ייטראּפ רעשיטנאטסעטָארּפ רעד וצ טסרעהעג ןוא
 ,"ןעגינייר , םהיא סנעטסכעה ,םזיטנַאטסעטָארּפ םעד ןעגיטרעפטכער

 ןעשיווצ טסרעהעג ןוא טסירק ַא וטזיב ;ןעפרַאװרעּפ טינ רעבָא
 ןעטערטרעבידא טינ וטסנָאק ,ייטראּפ רעכילטסירק רעד וצ ןעשנעמ
 {אד זיולב רָאנ ,ייטראּפ רעד ןופ רעילגטימ סלא ןעצינערג ערהיא
 .צרעד ךיד טביירט ,טײקכילײטרַאּפנוא .ה .ד ,םזיִאנע ןייד ןעוו

 עצנַאנ יד טכַאמעג ןעבָאה ןעטסירק יד ןעגנוגנערטשנָא ע'ראפ סָאװ
 רעייז ןעכאמ וצ קראטש ידכ ,ןעטסינומָאק יד ןוא לעגעה וצ זיב טייצ

 םוטנעטסירק סָאד זַא ,סרעייז ייב ןעבילבעג ןענייז ייֵז ! ײטרַאּפ

 ןעמ סָאװ ץלַא זַא ןוא ,טיײהרַאוו עגיבייא יד ןעטלַאהטנע זומ
 יר ןעניטרעפטכער ןוא ןעלעטשטסעפ ,ןעניפעגסיורא רָאנ זיא ,ףראד
 .טייהראוו עגיזָאד

 ןוא ,טײקכילײטרַאּפנוא יד טינ טנָארטרעּפ ײטרַאּפ יד ,ץרוק

 יד רימ ניט סָאװ .םזיִאנע רעד ךיז טזייוועב םעד ןיא טקנוּפ

 ךיז ןעלעװ סאוו ,ןעשנעמ גונעג ןעניפעג לעוװו ךיא ?  ייֵטראַּפ
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 וצ טייהיירט ןייק גידנערעווש טינ ,{ ע גי נ י י א ר ע פ רימ טימ

 .ןהָאפ ןיימ

 םעד ,רערעדנַאנַא ןיא ײטרַאּפ ןייא ןופ רעביא טהעג סע רעוו

 יד ,סיוועג ."רעפיולרעבירא, ןעמָאנ ן'טימ ךיילג ןעמ טפמישעב

 ,ייטראּפ רענעגייא רעד ןָא ןעטלאה ךיז לָאז ןעמ ,טרערָאפ לַארָאמ

 ןערימשעב ךיז סע טסייה ,רהיא ןופ גינירטבָא טרעוו ןעמ ביוא ןוא

 םינ סייוו רעבא טייהנעגייא יד ; טייקיירטנוא ןופ קעלפ םעד טימ

 יד ,".וו .זא .א טייקכילגנעהנָא ,טייקיירט , ןופ טָאבעג ןייק ןופ

 "יורא סאד ןוא טייקנינירטבָא יד ןליפא ,ץלא טביולרע טייהנעגייא

 עלארָאמ יד וליפא ךיז ןעזָאל גיניזטסואוועבנוא .ןעטערטרעב

 -ייטרוא ןעגעוו ךיז טלעדנאה סע ןעוו ,קנאדעג םעד טָא ןופ ןערהיפ

 ,ַאי -- ייטראפ רעייז וצ ןעגנאגעגרעבירא זיא סאוו ,םענייא ןעל

 וצרעד טפראדעג ךָאנ ןעבָאה ייז ; ןעטילעזָארּפ ןרעג ךָאד ןעכאמ ייז

 ןעלדנאה זומ ןעמ זא ,טקאפ םעד ןופ גיניזטסואוועב ןרעוו

 טא ןיא .ה .ד ,שיטסיָאגע ןעלדנַאה וצ ידכ ,ש יל ַא רָא מנוא

 ,העובש יד וליפא ןוא ,טייקיירט יד ןעכערב זומ ןעמ זא ,לאפ םעד

 וצ טאטשנא ,ןעמיטשעב וצ ןיילא ךיז ידכ ,ןעבעגעג טָאה ןעמ סאוו

 ןעניוא יד ןיא .ןעגנונעכערסיוא עשילארָאמ ןופ טמיטשעב ןרעוו

 ןַא טרעמיש לייטרוא ןעשילַארָאמ-גנערטש ַא טימ ןעשנעמ ןופ

 ,ןערילָאק עגיטיידייווצ ןיא לָאמעלא (רעגינירטבָא ןא) טַאטסָאּפא

 םהיא ףיוא זיא סע : ןעיורטוצ רעייז ןעניוועג טכייל טינ טעװ ןוא

 -ילַארָאמנוא ןַא ןופ .ה .ד ,"טייקיירטנוא,, ןופ קעלפ רעד טבעלקעגנָא

 טעמבכ גנוניימ יד טָא ןעמ טניפעג ןעשנעמ עטסָארּפ ןעשיווצ .טעט

 יו ,לאפ םעד ןיא ןיירא ןעלאפ עטרעלקעגפיוא יד ; ןיימעגלא

 ,ךורּפשרעדיװ רעד ןוא ,גנוריוורעפ ןוא טייקרעכיזנוא ןַא ןיא ,לָאמעלַא

 טינ טמוק ,לארָאמ ןופ ּפיצנירּפ םעד ןיא זייוורעגיטיונ טגעיל סאוו

 -עב ערעייז ןופ רעטנָאלּפ םעד בעילוצ ןייזטסואוועב ן'רַאפ ךילטייד

 -ַארָאמנוא טקעריד טַאטסָאּפַא םעד ןעפורנָא טינ ןעגָאװ ייֵז .ןעפירג

 -גינירטבא וצ ןעשנעמ ןרהיפרעפ ןיילַא ייז ֿ?ייוו ,שנעמ רעשיל

 .וװ .זא .א רערעדנאנא ןיא ןאיגילער ןייא ןופ ןהעגוצרעבירא ,טייק

 רעבָא ייז ןענַאק לַארָאמ רעד ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןעבעגפיוא ןוא

 טייהנעגעלעג עגיטכיר יד ןעוועג ָאד טָא טלָאװ ךָאד ןוא .טינ ךיוא

 .לארָאמ רעד ןופ ןעצינערג יד ןופ ןעטערטוצסיורא

 וו ?ייטראּפ א עגיצנייא רעדא ענעגייא יד רשפא ןענייז
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 ןעו ,(ענעגייא) | ע ט סיי ַא ג ע ןייז טנַאקעג ייז ןעטלָאװ ױזַא
 ! ײטרַאּפ ַא ןופ ע ג י ר ע ה ע ג נ ָא ןעוועג ןעטלָאװ ייז

 ?יײטרַאּפ ןייק טימ ןעטלַאה טינ ףרַאד ןעמ זַא ,סע טסייה

 טערט ןעמ ןוא ייז וצ ןָא ךיז טסילש ןעמ סָאװ ןיילא טימרעד ,ןיינ

 רעכלעוו ,ןי י א ר ע פ א ייז טימ ןעמ טסילש ,זיירק רעייז ןיא ןיירא
 ןעגלָאפרעפ ךיא ןוא ייטראּפ יד ןענאוו זיב ,גנאל יוזא טרעיוד

 רעד ןופ ץנעדנעט יד ךָאנ ךיא לייט טנייה .,לעיצ ןעגיבלעזמעד
 ןוא ,ןָאהט טינ רהעמ ןיוש סאד ךיא ןָאק ןעגרָאמ רעבא ,ייטראּפ
 סאוו טשינרָאג רימ ראפ טָאה ייטראּפ יד ."יירטנוא , רהיא רעוו

 טלעפעג :טינ יז ריטקעּפסער ךיא ןוא ,ךימ (טכילפרעפ) טדניב

 ,דנייפ רהיא ךיא רעװ ,רהעמ טינ רימ יז

 ,םויק רהיא ןוא ךיז ראפ טגרָאז עכלעוו ,ייטראּפ רעדעי ןיא

 טגָאזעג רעסעב רעדא) יירפ טינ ךרע םעד ןיא רעדעילגטימ יד ןענייז

 רעד ןופ ןערהעגעב יד ןענעיד ייז ?עיפיוו ףיוא ; (שיטסיָאגענוא

 -גירנעטשטסבלעז יד .םזיִאנע ייז טלהעפ ?עיפ ױזַא ףיוא ,יײטרַאּפ

 יד ןופ טייקגידנעטשטסבלעזנוא יד טגנידעב ייטראּפ רעד ןופ טייק

 .רעדעילג-ייטראּפ

 -נייק ךיז ןָאק ,ןייז טינ לָאז יז טרָאס ןעכלעוו ןופ ,ײטרַאּפ זייק ּו

 סָאװ ,יד םירָאו .ןַאיסעפנַאק-סנעבױלג ַא ןהֶא ןהעגעב טינ לָאמ

 ,פיצנירּפ רהיא ןיא ןעביולג ןעזומ ,ייטראּפ רעד וצ ןרעהעג

 םהיא ןעלעטש טינ ןוא םהיא ןעגעוו לעפייווצ ןייק ןעבָאה טינ ןערָאט

 ןוא עסיוועג סאד ןייז דעילגטימ ןראפ ןומ רע ;עגארפ ןיא

 ייטראּפ רעד וצ ןרעהעג זומ ןעמ :טסייה סאד .עטפאהלעפייווצנוא

 ,ןאמ-ייטראּפ רע'תמא ןייק טינ ןעמ זיא טסנָאז ,לעעז ןוא בייל טימ

 קפס ַא סעּפע וטסָאה .טסיָאגע ןַא --- רעגינעוו רעדָא רהעמ רָאנ

 : טסירק רע'תמא ןייק רהעמ טינ ןיוש וטזיב ,םוטנעטסירק ןעגעוו

 ןעּפעלש ןוא עגארפ א ןעלעטש וצ "הזעה , יד ןעמונעג ךיז טסָאה וד

 וד .להוטשירעטכיר ןעשיטסיָאגע ןייד וצ םוטנעטסירק סָאד

 ךאז"ייטראפ רעד טָא ראפ ,םוטנעטסירק םעד ראפ ךיז טסָאה

 רעדנַאנַא ןופ ,ןעדיא ןופ ךַאז יד .ש .ב .צ טינ ךָאד זיא יז םיראוו)

 ןעוו ,ריד וצ רעבא זיא לױאוװו .טגידניזרעפ -- (ייטראּפ

 וצ ריד טפלעהרעפ טייהכערפ ןייד : ןעקערשבָא טינ ךיז טזָאל וד

 ,טייהנעגייא ןייד
 רערָא ןעטלַאה טינ לָאמנייק ןָאק טסיָאגע ןַא זַא ,סָאד טניימ
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 ףיז ןָאק רע זא ,טניימ סע רָאנ ,ָאי אברדא ? ייטראּפ א ןעמהעננָא
 .ייטראּפ רעד ןופ ןעמונעגנייא רעדא ןעטלאהעג ןרעוו ןעזָאל טינ
 א יו רהעמ טשינ ןעטייצ עלא ןיא םהיא ראפ טביילב ייטראּפ יד
 .לייט א טמהענ רע ,ייטראּפ רעד ןופ רענייא זיא רע :ייט ר אּפ

 טָאה רעכלעוו ,רעד רָאלק ץנאג זיא טַאַאטש רעטסעב רעד

 טרילרעפ סע רהעמ סאוו ,טרהעקרעפ ןוא ,רענריב עטסלַאיָאל יד

 רהעמ ץלא ,טייקכילצ עזע ג ראפ ןיִז רעיירטעג רעד ךיז

 ,טייקכילטיז ןופ םעטסיס רעניזָאד רעד -- טַאַאטש רעד טרעוו

 ןוא טפארק ןיא טרענעלקרעפ --- אפונ ןעבעל עכילטיז עגיזָאד סאד
 רעד סיוא ךיוא טהענ ,"רעגריב עטונ, יד סיוא ןעהעג .טייקסטוג
 -גיזָאלצעזעג ןוא עיכרַאנַא ןיא ףיוא ךיז טזייל ןוא טַאַאטש רעטונ

 טרעו טיק םעד טָא ךרוד "!ץעזענג םעד ראפ גנוטכא  .טייק

 ןיא ץעזעג סָאד .טַאַאטש רעצנַאנ רעד ןעטלַאהעגנעמַאזוצ

 -ער רע פ א זיא ,רעביא םהיא טערט סע רעװ ןא ,גילייה

 -ילטיז יד :טַאַאטש ןייק ָאטינ זיא ןעכערברעפ ןהָא ."רעכ
 טקָאטשעגנָא לופ זיא -- טַאַאטש רעד זיא סאד ןוא -- טלעוו עכ

 רעד יו יוזא .וו .זא .א םיבנג ,רענגיל ,רענירטעב ,רעלדניווש טימ
 ,ץעזעג ןופ עיכרארעיה יד ,"ץעזענ ןופ טפאשרעה יד, זיא טַאַאטש
 -עקטנַא טהעג ןעצונ ן י י ז ואוו ןעלעפ עלַא ןיא ,טסיָאגע רעד ןָאק

 ןופ געוו ן'פיוא ןענידעירפעב רָאנ ךיז ,ןעצונ ס'טַאַאטש םעד ןענ

 ,ןעכערברעפ

 ענייז זא ,ךורּפשנָא םעד ןעכענפיוא טינ ןָאק טַאַאטש רעד

 טליג ייברעד .גילייה ןענייז ןעגנונדרָארעפ א ןעצעזעג
 -ייה נוא אראפ יוזא טקנוּפ טַאַאטש םעד יבגל רענלעצנייא רעד

 רע יו ,(טסיָאגע ןַא ,ןעשנעמ-רוטַאנ ַא ,רַאברַאב ַא רַאפ) ן ע ג י
 םעד ןעגעקטנא ;ףריק רעד ןופ ןראוועג טכארטעב רעהירפ זיא

 א ןופ הרטע יד ףיורא ךיז ףיוא טַאַאטש רעד טהיצ םענלעצנייא
 ןעגעקטנא ץעזענ ַא סױרַא רע טינ .ש .ב .צ ױזַא טָא .ןעגילייה

 זא ,טקנוּפ םעד ןיא נינייא ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ייווצ .ןעלעוד

 סע) ךַאז רעסיוועג ַא רַאפ ןעבעל רעייז ןעלעטשנייא ןעליוו ייז
 ,ןָאהט ןערָאט טינ סָאד ןעלָאז ,(רעכלעוו רַאפ סיוא טינ טכַאמ
 ףיורא םעד ףיוא טגעל רע :ןעבָאה טינ סע ליוו טָאַאטש רעד לייוו
 ? גנומיטשעבטסבלעז ןופ טייהיירפ יד ָאד טביילב ואְוְו .ףָארטש ַא
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 (אקירעמאררָאנ ןיא יו .ש.ב.צ) ןעוו ,?אפ רעד זיא שרעדנא ץנאג

 ןעדייל ןעלָאז ןעטנאלעוד יד זא ,בָא ךיז ייב טכאמ טפאשלעזענ יד

 ןעלָאז ייז לשמל ,טאהט רעייז ןופ ןע נָא פ עטכעלש עסיוועג

 -אזבָא .טאהעג רעהא זיב ןעבָאה ייז סאוו ,טידערק םעד ןערילרעפ

 ליוו טפאשלעזעג א ןעוו ןוא ,קסע סמענייא ןעדעי זיא טידערק ןענ

 רעד ךיז ןָאק ,,ןרעדנַאנַא רעדָא םעט ןייא תמחמ ןעהיצקירוצ סע

 ןייז טקנערשעב טרעוו טימרעד זא ,ןענַאלקעב טינ .רעדנעפערטעב

 -עגייא רהיא רָאנ טימרעד טעטּפױהעב טּפאשלעזעג יד : טייהיירפ

 ןייק טינ זיא סע ,ףארטשדדניז ןייק טינ ןיא סאד .טייהיירפ ענ

 ןייק טינ ָאד זיא לעד רעד .ןענערבועפ א ראפ ףארטש

 -לעזעג יד רעכלעוו ןענעקטנא ,טַאהט א רָאנ ןרעדנָאז ,ןעכערברעפ

 .םעד ןענעג ךייז טרהעוו יז ,ןעלטימדןענעג ןָא טמהענ טפאש

 ,ןעכערברעפ סלא לעוד םעד טלעּפמעטש ,טרהעקרעפ ,טַאַאטש רעד

 טכאמ רע :ץעזעג ןעגילייה ןייז ןופ גנוצעלרעפ א סלא .ה .ר

 רעביא םע טזָאל טפאשלעזעגיד .לאפ-לאנימי- ק א ראפ סע

 ףיוא ןעהיצפיורא ליוו רע יצ ,םענלעצנייא םעד ןופ סולשעב םעד וצ

 ןייז ךרור ןעטייקכילמהענעגנאנוא ןוא ןענְלָאפ עטכעלש ךיז

 .סולשעב ןעיירפ ןייז ןיילא םעדכרוד טנעקרענא יז ; גנולדנאה

 רע סאוו טימרעד ,טרהעקרעפ טארוקא טלעדנאה טַאַאטש רעד

 ןוא סולשעב סמענלעצנייא םעד ןופ טכער סעדעי בא טנעקייל

 םענענייא ןייז ראפ טכעד עניצנייא סאד ראפרעד טעטּפױהעב

 רבוע זיא סע רעװ זא יוזא ;ץעזעגיטַאַאטש םעד ראפ ,סולשעב

 רבוע טלָאװ רע יו ,ןרעוו טכארטעב זומ ,טַאַאטש ןופ טָאבעג םעד

 טָאה ךריק יד יו ,קילב רענינלעזרעד -- טָאבעג ס'טָאג ןעוועג

 ,ךיז רַאפ ןוא ןא רענילייה רעד ָאְד זיא טָאנ .םעד ףיוא טקוקעג

 טָאבעג יד ןענייז ,טַאַאטש ןופ יוװ ,ךריק רעד ןופ טָאבעג יד ןוא

 עטבלאזעג יד ךרוד טלעוו רעד טינ רע עכלעוו ,ןעגילייה םעד טָא ןופ

 ניו - טיו ט ךריק יד טָאה  .דָאננ ס'טָאג ןופ ןררַאה יד ןוא

 בייח זיא ןעמ עכלעוו ראפ ,ן ע כ ע ר ב רע פ טַאַאטש רעד טָאה

 יר עפ כיו ה רע טָאה ,םיס רוקי ּפ א יז טָאה ; התימ

 רע טָאה ןע פ ָא ר טש ע כיל כ ריק יז טָאה ;רעט ער

 -עצָארּפ עשיר ָאטיזיווקני א --- יז ; ןעפָארטשילַאנימירק

 ,ןעכערברעפ ָאד ,דניז ןטרָאד ,ץרוק ; עשילַאקסיפ -- רע ,ןעס

 -- ָאד ןוא עיציזיווקניא ןטרָאד ,רעכערברעפ ָאד ,ענידניז ןטרָאד
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 טקנוּפ ,טַאַאטש ןופ טייקנילייה יד ןעלַאפ טינ טעוװ .עיציזיווקניא
 יד ,ןעצעזעג ענייז רַאפ קערש רעד ?טייקגילייה עכילכריק יד יו

 -אטרעטנוא , ענייז ןופ הענכה יד ,טייקכיוח ןייז ראפ טכרָאפרהע

 רעד ןרעוו ןעמונעגקעווא טינ טעוו ?ןעביילב סָאד טעוװ --- "ןענ

 ? טכיזעג "סנענילייה , םעד ןופ םינּפ תרדה
 יז ,טכַאמ-טַאאטש רעד ןופ ןעגנאלרעפ וצ זיא סָאד שיראג יו

 ,לאז ןוא ,םענלעצנייא םעד טימ ףמאק ןעכילרהע ןא ןערהיפ לָאז
 ןעלייט ךיילג ךיז ,טייהיירפ-סערּפ רעד ייב סיוא ךיז טקירד ןעמ יו
 רעד טָא ,טַאַאטש רעד בא !דניוו םעד ןוא ןוז יד םהיא טימ
 א ןייז טושּפ רע זומ ןאד ,טכאמ עגיטליג א ןייז זומ ,קנאדעג
 ןיא טַאַאטש רעד ..םענלעצנייא םעד ןעגעקטנא טכאמ ערעכעה
 -לעצנייא יד ןופ "ןעפיירגנָא ךערפ, ןעזָאל טינ ךיז זומ ןוא "גילייח
 יד .רוזנעצ א ןייז זומ ןַאד ,ג י ? י י ח טַאַאטש רעד זיא .ענ
 יד ןעטיירטשעב ןוא עטשרע סאד וצ ןעביג ןעלארעביל עשיטילַאּפ
 טכער סאד םהיא ייז ןעהעטשעג רעבא סלאפנעדעי .ץנעווקעזנָאק
 ,ץלַא ןעטלַאה ייז םירָאװ ,ןלעגערסָאמ עסיוװערּפער ןעמהענוצנָא
 זא ןוא ,רענלעצנייא רעד רעדייא ר ה ע מ זיא טַאַאטש רעד זא
 .ףָארטש ןעפורעגנָא טרעוו סָאװ ,עכַאר עטגיטכערעב ַא טהעגעב רע

 וצ הבושת ןערהיפ ןָאק יז ןעוו ,ןאד רָאנ ןיז א םָאה ףארטש
 בוא .ס עג יי? יי ה א סעּפע ןופ גנוצעלרעפ רעד ראפ ןָאהט
 ,ףארטש אא רעכיז ץנאג רע טנעידרעפ ,גילייה סעּפע ןיא םענייא
 םייקמ ןיא רעכלעוו ,שנעמ ַא .םעד וצ ךילדנייפ טלעדנַאה רע ןעוו
 א ר ו מ טָאה רע ןוא ,גילייה םהיא ןיא שפנ רעד לייוו ,שפנ א
 .שנעמ ר עז עי גי 5 ע ר --- א טושּפ זיא רעד ,ןערהירוצנָא סע

 רעד ףיוא ןענאזרעּפ ןופ דלוש יד ףיורא טגעל גנילטייוו
 ,גנוטראוורע רעד ןיא טבעל ןוא ,"גנונדרָאנוא רעכילטפַאשלעזעג,
 ןרעו ןעכערברעפ יד ןעלעוו גנונדרָא רעשיטסינומָאק א ןיא זא
 טעוו ,דלעג סאד .ש .ב .צ ,ןהעגעב וצ ייז ןויסנ רעד לייוו ,ךילגעמנוא
 טעוו טפאשלעזעג עטריזינאגרָא ןייז רעבא יוװ יוזא ,ןייז םינ רהעמ
 ,טפאשלעזעג רענילייה א ןופ הגרדמ רעד וצ ןרעוו ןעביוהרעד ךיוא
 רעניצראהטוג ןייז טימ רע טָאה ,ןרעו טצעלרעפ טינ רָאט סאוו
 סאוו ,עניוזא ןעלהעפ טינ ןעלעוו ס} .ןובשח ןיא תועט א גנוניימ
 -לעזעג רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעגנעהנָא ןייז ?יומ ן'טימ ןעלעוו
 ןומ גנילטייוו .גנאגרעטנוא רהיא רַאפ ןעטיײברַא הקיתשב ןוא טפַאש
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 "ריטאנ יד ןעגעקטנא ןעלטימ-לייה, יד ראפ ןעטלאה ךיז םעד רעסיוא

 ,"ןעטייקבאווש ןוא ןעטייהקנארק עכילשנעמ ענעבילבעגרעביא עביל

 זא ,גירנעטש ןיוש סע טניימ ,"ןעלטימ-?ייח, ןופ ןעמ טלאה ןוא

 ןענייז סָאװ ,ןעשנעמ יװ ןרעו טכארטעב ןעלעוו ענלעצנייא יד

 "נאהעב אליממ ןעלעוו ןוא ,"גנוטער , רעטמיטשעב א וצ "ןעפורעב ,

 ןעכילשנעמ , ןעגיזאד םעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טיול ןרעו טלעד

 ראנזיא גנולייה יד רעדא ?עטימ-?ייה סאד  ,"ףורעב

 עירָאעט-לײה יד ,ף ָא ר ט ש רעד ןופ טייז עטרהעקענמוא יד

 טהעז עטצעל יד ןעוו ;עירָאעט-ףָארטש רעד טימ לעלַארַאּפ טפיול

 יר טמהענ ,טכער סאד ןעגעקטנא גנוגידניזרעפ א גנולדנאה א ןיא

 גנוגידניזרעפ א ס'נעשנעמ םעד ראפ גנולדנאה עניזָאד יד ןָא עטשרע

 .טייקדנוזעג ןייז ןופ לאפבָארא ןא יװ ,ךיז ןעגע ק טנ א

 ףיוא יו גנולדנַאה ַאזַא ףיוא קוק ךיא זַא ,רעבָא זיא תמא רעד

 ר י מ זיא סאוו רעדא ,ט כ ע ר ריי מ יא סאוו ,סאווטע

 "דניירפנוא רעדא ךילדנירפ ר י מ זיא סאו ,ט ככער טינ

 ךיא ןעכלעוו ,םוטנענייא ןיימ יו יז ?עדנאהעב ךיא .ה .ד ;ךיל

 ןענייז "טייהקנַארק , רעדָא "ןעכערברעפ , .טכינרעפ רעדָא ,טיה

 .ה .ד ךַאז רעד ףיוא קילב ר עשיט סי ָא ג ע ןייק טינ עדייב

 ,רימ ןופ סיווא טמו ק סאוו ,לייטרוא ןא טינ זיא סע

 -מענ לייטרוא רעד -- } ער ע ד גַא נ ַא ןופ סױרַא טמוק סָאװ רָאנ

 יז רעדָא ,טכער עניײמעגלַא סָאד ,ט כ ע ר סָאד טצעלרעפ יז יצ ךיל

 םענלעצנייא םעד ןופ זייוליט ,ד נו ז עג םעד טצעלרעפ

 -ל ע ז ע ג רעד ןופ) עניײמעגֿלַא סָאד ןופ זייוולייט ,(ןעקנַארק םעד)

 "מראבנוא טימ טלעדנאהעב טרעוו "ןעכערברעפ , סאד .(טפאש

 ,טייקרלימ רעלופעבעיל טימ ---  "טייהקנארק , יד ,טייקניצרעה

 .ןעכיילגרעד ןוא דיילטימ

 טָאד קעװַא טלַאפ .ןעכערברעפ םעד ְךֶאנ טמוק ףארטש יד

 יד ךיוא זומ ןאדי ,ענילייה סאד טדניוושרעפ סע ?ייוו ,ןעכערברעפ

 רָאנ ךיוא טָאה יז םירָאװ ,דַארג ןעבלעזמעד ןיא ןעלַאפקעװַא ףארטש

 "עגבָא טָאה ןעמ .עגילייה סאד וצ סינטלעהרעפ ןיא גנוטיידעב א

 ט'געשנעמ םעד ל?לייו ?םוראוו ןעפארטש-ךריק יד טפַאש

 זיא סאוו ,ךאז א זיא טָאנ ןענילייה םעד רעכיאנעגעק ךיז ןעמהענעב

 ןייא יד טָא ןעלאפעג זיא סע רעבא יװ יוזא .ןיילא םהיא ענונ

 .ןעלַאפ ןעפָארטש ע ? ַא ןעזומ ױזַא ,ףָארטש עכילכריק יד ,ףָארטש
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 ס'נעשנעמ םעד זיא טָאנ ןעטנאנעגָאז םעד ןעגעקטנא דניז יד יו יוזא

 ןופ טרָאס ןעדעי ןענעקטנא דניז יד ךיוא ןענייז יױזַא ,קסע רענעגייא

 -צעזעג ןופ ןעירָאעט ערעזנוא טיול .ענילייה ענעפורעג יוזא סָאד

 ןרעסעבוצסיוא, טסיזמוא ךיז טרעטַאמ ןעמ עכלעוו ,ףָארטש ןעכיל

 ןעשנעמ ןעמ ?יוו ,"טייצ רעד ןופ טסייג ן'טימ גנאלקנייא ןיא

 רעד ןוא ,"טייקכילשנעמנוא, רענעי רעדָא רעד רַאפ ןעפָארטשעב

 סױרַא רָאלק לעיצעּפס ךיז טגייצ ןעירָאעט עגיזָאד יד ןופ ןיזנוא

 טגנעה םיבנג עניילק יד סאוו טימרעד ,ץנעווקעזנַאק רעייז ךרוד

 -נעגייא ןופ גנוצעלרעפ ראפ .ןעפיול ןעמ טזָאל עסיורג יד ןוא ןעמ
 ,"קנאדעג ןופ גנוגיטלאווגרעפ , ראפ ןוא ,סעמרוט ייז ןעבָאה םוט

 טשינ -- "טכער-ןעשנעמ עכילריטאנ יד , ןופ גנוקירדרעטנוא ראפ

 .סעיציטעּפ ןוא תונלדתש יוװ רהעמ

 עגילייה סאד ךרוד רָאנ םויק א טָאה סקעדָאק-לאנימירק רעד
 יד בא טפַאש ןעמ יווװ דלַאב ױזַא ,ןייֵלַא ךיז ןופ רעטנוא טחעג ןוא
 סעיינ ַא ןעפַאש םוטעמוא ןעמ ?יוװ טייצ רעגיטנייה ןיא .ףָארטש

 ףארטש רעד ןענעו תעדה בושי ןעכלעוו א ןהָא ,ץעזעג-ףארטש
 -עירפוצ רעד רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ זומ ףָארטש יד רעבָא דָארג .אפוג

 וצ ןעדעירפוצ ןייז טינ ףרַאד רעדעיוו ל?עיצ סעמעוו ,גנולעטשנעד

 וצ ז נו א רָאנ ,טייקגיטכערעג רעד רעדא ץעזעג םעד ןעלעטש

 ,סעּפע זנוא טוהט רענייא ןעוו ..גנולעטשנערעירפוצ א ןעפאשרעפ
 רימ ןעכערב ,ןעדיילרעפ טינ ןעליוו רוימ סאוו

 -עירפעב ריס :ןעגעקטנא טכאמ רעזנוא ןעלעטש ןוא טכבאמ ןייז

 רעד ןיא ןיירא טינ ןעלאפ ןוא ,םהיא ןעגעקטנא ך י 1 ןעגיד

 סאד טיִנ .(חור םעד) ץעזעג םעד ןעגידעירפעב ןעלעוו וצ טייהמוד
 רעד רָאנ ,ןעשנעמ םעד ןענעקטנא ןערהעוו ךיז ףרַאד עגיליי ה

 טָאג ,אי ;ןעשנעמ םער ןעגעקטנא ןערהעוו ךיז ףראד שנעמ

 עלא ןעד ,ןעשנעמ םעד ןעגעקטנא רהעמ טינ ףךיוא ףךיז טרהעוו

 טציא ךָאנ עקַאט זייוולייט ןוא) רעהירפ ןענעלפ "רענעיד ס'טָאג

 םעד ןעפארטשעב וצ ידכ ,דנעה ערעייז ןעטָאבנָא םהיא (ךיוא

 טָאד וצ דנעה ערעייז טנייה ךָאנ ןעהייל ייז יו טקנוּפ ,רערעטסעל

 ךיוא זיא ענילייה סאד ֹוצ טייקנעבעגרעביא עגיזָאד יִד .עגילייה
 ןענידעבעל םענעגייא ןייק גידנעמהענ טינ ,לָאז ןעמ זא ,םרוג

 ןופ דנעה יד ןיא רעוהט-סטכעלש יד ןעבעגרעניא זיולב ,לייטנא

 -נעזרעּפ א ןהֶא גנורעפטנערעביא א ; טכירעג םעד ןוא ייצילַאּפ רעד
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 ןעטלַאװרעּפ ןיוש טעוו, עכלעוו ,הלשממ רעד וצ סערעטניא ןעכיל

 טקיררעפ טושּפ זיא קלָאפ סאד ".ןפוא ןעטסעב ן'פיוא ענילייה סאד

 םהיא סאוו ץלא ןעגעקטנא ייֵצילאּפ יד ןעצעה וצ ,טקנוּפ םעד ףיוא

 -נעטשנאנוא רָאנ וליפא רעדא שילארָאמנוא זיא סע זא ,ךיז טכוד

 טצישעב עשילארָאמ סאד ראפ החיצר-סקלָאפ יד טָא ןוא ;גיד

 סע טלָאװ גנוריגער יד רעדייא ,רהעמ טוטיטסניאזייצילַאּפ םעד

 .ןפוא רעדנא זיא סע ןעכלעוו ףיוא ןעציש טנַאקעג

 -ענסױרַא לָאמעלַא טסיָאגע רעד טָאה ןעכערברעפ םעד ןיא

 סָאד :ענילייה סָאד טכאמעג טָאּפש וצ ןוא ךיא ןייז טלעטש

 ךֶאֹרב רעה ,טגָאזעג רעסעב רעדא ,ענילייה סָאד טימ ןעכערבבא

 ןייק רעדעיוו טינ טמוק סע .ןײמעגלַא ןרעוו ןָאק ,עגילייה סָאד ןופ

 ,רענידמראברעדנוא ,רעגיטלאוועג א טמוק סע רעבא ,עיצולָאוװער

 טיעה .ןעכערברעפ --- רעצלָאטש ,רעזָאלנעסיװעג ,רעזָאלדנַאש

 רהיא טהעז ןוא ? ןערענוד עטייוו יד ןיא טכַארק סע יוװ טינ רהיא

 א ראפ סאוו ,טייקליטש רעד טימ טגייוש לעמיה רעד יו טינ

 ? ןעגיוצרעפ סנעקלָאװ טימ טרעוו ןוא ,םרוטש

 תוחכ ענייז ןעדנעוורעפ וצ בָא ךיז טנָאז סָאװ ,שנעמ רעד

 -יצאנ רעדא ייטראּפ ,עילימאפ יו ןעטפאשלעזעג עגנע עניוזא ףיוא

 ;טפאשלעזעג רערעגידריוו ַא ְּךֶאנ גידנעטש ןעגעווטסעדנופ טרַאג ,ןָא

 -סעבעיל ןעניטכיר םעד ןענופעג טָאה רע זא רהעפעגמוא טביולג ןוא

 רעד ןיא רעדא "טפאשלעזעג רעכילשנעמ , רעד ןיא דנַאטשנעגעג

 ןופ :ןרעפּפָא וצ ךיז דובכ ַא זיא סע ןעכלעוו רַאפ ,"טייהשנעמ,

 טנעיד וא ט יי ה ש נ ע מס רעד ראפ רע טבעל, ןָא רעטציא

 ."רהיא

 טסייג רעד טסייה ט ַא ַא ט ש ,רעּפרעק רעד טסייה ק 5 ַא פ

 זיב טָאה עכלעו ,ןָאור עפ ר עד נע ש רע ה רענעי זופ

 יד ןרעטיילסיוא טלָאװעג טָאה ןעמ .טקירדרעטנוא ךימ רעטציא

 טעטיירבעגסיוא ייז טָאה ןעמ סאוו םעדכרוד ,ןעטַאַאטש ןוא רעקלעפ

 ;"טפנונרעפ רעניימענלא , ןוא "טייהשנעמ , ןופ ףירנעב םעד וצ זיב
 ןרעוו ךָאנ טפאשטכענק יד טעוװ גנוטיירבסיוא רעד טָא ךרוד רעבא

 טקנוּפ ןענייז ןעטסינַאמוה ןוא ןעּפָארטנַאליפ יד ןוא ,רעוויסנעטניא

 .ןעטאמָאלּפיד ןוא רעקיטילָאּפ יד יו ןערראה עטולַאסבא עניוזא

 ראפ ,ןאיגילער רעד ןעגעג סיוא ןעצעז רעקיטירק ענרעדָאמ יד
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 .וו ,זא .א עלארָאמ סָאד ,עכילטעג סָאד ,טָאג קעווא טלעטש יז סאוו

 סעּפע ראפ ייז טכאמ יז סאווראפ -- ,ןעשנעמ םעד ר ע סיו א
 "יזָאר יד ןיירַא רעכינ ןעצעז ,טרהעקרעפ ,ייז תעב ; סעוויטקעיבָא
 ,רעבָא רעקיטירק ענעי .ןעשנעמ םעד |} י א ןעטקעיבוס עג

 רעד ןופ רעלהעפ ןעכילטנענייא םעד ןיא ןיירא רעגינעוו טינ ןעלאפ

 ,"ננומיטשעב , א ןעשנעמ םעד ןעבעג וצ טכוז עכלעוו ,ןאיגילער

 ךילשנעמ ,ךילטעג ןייז לאז רע ,ןעבָאה ךיוא ןעליוו ייז סאוו טימרעד

 -בילטיז יד ןעשנעמ ןופ םצע רעד זיא ךָאנ ייז ְךָאנ ןעד / .נ .ד .א

 -ילער יד יו ױזַא ןוא .וו .זַא .א טעטינַאמוה ןוא טייהיירפ ,טייק
 ,ןעשנעמ םעד "ןע ה י צ ר ע , קיטילָאּפ יד ךיוא ליוו יוזא ,ןאיג
 ןייז ןופ ,"ןעזעוו , ןייז ןופ גנוכילקריוורעפ רעד וצ ןעגניירב םהיא
 ץתמא, ןא וניהד ,| ע כ א מ םהיא ןופ סאוו-סעּפע ,"גנומיטשעב,
 ןַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעכַאמ םהיא ליװ ןָאיגילער יד : "ןעשנעמ
 ן'תמא  ןא ןופ םרָאפ רעד ןיא --- קיטילָאּפ יד ,"ןעגיביולנ-תמא,
 יִצ ,ךַאז רעניבלעזרעד וצ טמוק סע ."ןַאהטרעטנוא רעדָא רעגריב

 .עכילשנעמ א רעדא ,עכילטענ א גנומיטשעב יד טפור ןעמ

 ן'פיוא שנעמ רעד ךיז טניפעג קיטילָאּפ ןוא ןאינילער רעטנוא
 ,סָאד ןוא סָאד ןרעו ? ָא / רע : | על א ז ןופ טקנוּפדנַאטש
 טָא טימ ,טַאלוטסָאּפ םעד טָא טימ  .יוזא ןוא יוזא ןייז לא ז רע
 וצ רָאנ ,ןרעדנא םעד וצ רָאנ טינ ,וצ רערעדעי טהעג ,טָאבעג םעד
 ,רעצנאג א ןייז טסלָאז וד : ןעגאז רעקיטירק ענעי .ךיוא ןיילא ךיז
 וצ ןויסנ םעד ראפ ךיוא ייז ןעהעטש יוזא טָא .שנעמ רעיירפ א
 םעיינ א ןעלעטשוצפױוא ,| אי ג י ? ע ר עיינ א ןערימאלקארּפ
 ןע 5 ָאז ןעשנעמ יד .טייחיירפ יד וניהד ,לאעדיא א ,טולָאסבא
 ןע ר ע נ א י ס י מ ןהעטשטנע וליפא ןענָאק סע .יירפ ןרעוו
 -ייצרעביא רעד ןיא ,םוטנעטסירק סָאד יוװ טקנוּפ ,טייהיירפ ןופ
 ןרעװ וצ טמיטשעב ךילטנעגייא ןענייז ןעשנעמ עלא זא ,גנוג
 רעד יו .ןעביולג ןופ ןערענאיסימ טקישעגסיורא טָאה ,ןעטסירק
 לארָאמ יד ,ףריק סלא טריאוטיטסנָאק רעהא זיב ךיז טָאה ןעביולג
 ןעריאוטיטסנָאק ךיז טייהיירפ יד ןאד טעוװ יוזא ,טַאַאטש סלא --
 יד ןעביירטעב רהיא ןופ טעװ וא ,עד ניימ ענ עיינ א סלא
 ןעדנעוו-וצנייא סאוו ָאטינ זיא סיוועג ."עדנאנאּפארּפ , עניבלעז
 רהעמ ץלא ראפרעד רעבא ןזומ ןעמ ,ןעטערטנעמאזוצ א ןענעקטנא
 רעטלא רעד ןופ גנואיינעב רעדעי ןענעקטנא ןעטערטסיורא
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 ןעריטקעריד וצ גנובערטש רעטלַא רעד ןופ ,אווט ס נוק עּפ ַא

 |צ ס ע פ ע ּפיצנירּפ םעד ןעגעקטנא ,ץרוק ;גנודליב רעזנוא

 ,ןעטסירק יצ טינ דעישרעטנוא ןייק -- ,זנוא ןופ ןעכאמ

 .ןעשנעמ רעדָא עיירפ ,ןענַאטרעטנוא

 -עדנא ןוא ךאברעייפ טימ םענייאניא ןעגאז ןעמ ןָאק יארוא

 םעד ןופ עכילשנעמ סאד ןעמונעגסיורא טָאה ןאיגילער יד זא ,ער

 אזא ףיוא טלעוו רענעי א ןיא טצעזענניירא סע טָאה ןוא ןעשנעמ

 ןא טרהיפעג ,ראבכיירגרעדנוא גידנעייז ,ןטרָאד טָאה סע זא ,ןפוא

 ,ןיילא ךיז ראפ סעכילנעזרעּפ סאווטע סלא ץנעטסיזקע ענעגייא

 -ענסיוא טינ ןפוא םושב ךָאנ זיא טימרעד רעבא ;"טָאנ , א סלא

 טוג רחעז טלָאװ ןעמ .ןאיגילער רעד ןופ תועט רעד ןראוועג טּפעש

 עטקורעגרעביא סאד ןופ טייקכילנעזרעּפ יד ןעלאפ ןעזָאל טנַאקענ

 סאד ןיא ןעלדנאוורעפ טָאג םעד טנָאקעג טלָאװ ןעמ ,עכילשנעמ

 עזעיגילער סאד םיראוו ,ןעינילער ןעביילב ץלא ןוא ,עכילטעג

 -רעוונעגעג םעד טימ טייקנעדעירפוצנוא רעד ןיא טהעטשעב

 -ָאקלָאפ, א ןֹופ גנולעטשפיוא רעד ןיא .ה .ד ,ןעשנעמ ןעניט

 ,ןעשנעמ , םעד ןיא ,ןעבערטש ףראד ןעמ רעכלוו וצ ,"טייהנעמ

 רהיא טלָאז םוראד, * .,"גנודנעלָאפ ןייז רַאפ ךיז טלעגנַאר סָאװ

 ."ןעמָאקלָאפ זיא לעמיה ןיא רעטָאפ רעייא יװ ,ןייז ןעמַאקלָאפ

 דע ד י א ַא ןופ גנוריסקיפ רעד ןיא טהעטשעב סע : (485 ,סויהטַאמ)

 עטסכעה , סאד זיא טײהנעמַאקלָאֿפ יד .טולָאסבא ןא ןופ ,5 א

 זיא לאעדיא ס'נרעדעי ;םורָאנ ָאה סיני פ רעד ,"סעטוג

 וו .זא .א שנעמ רעיירפ רעד ,רע'תמא רעד ,שנעמ רענעמַאקלָאפ רעד

 רעייז סלא ןעבָאה טייצ רענרעדָאמ רעד ןופ ןעגנובערטשעב יד |

 ןעוו ."ןעשנעמ ןעיירפ , םעד ןופ לאעדיא םעד ןעלעטשוצפיוא לעיצ

 -- עיינ א ןעוועג סע טלָאװ ,ןעניפענ טנָאקעג סָאד טלָאו ןעמ

 עיינ א ןעוועג טלָאװ סע ;לאעדיא רעיינ א זיא סע ?ייוו ,ןאיגילער

 עיינ א ,טײהטָאנ עיינ א ,טייקמורפ עיינ א ,ןעדייל עיינ ,ננורהעגעב

 ,טייקנעכָארבעציטימענ

 טרעוו "טייהיירפ רעטולָאסבַא, רעד ןופ לָאעדיא םעד טימ
 .ןעטולָאסבַא עלַא טימ יו ,לעיּפש רעזייב רעבלעזרעד ןעבירטענ

 ןעזָאל , ךיז ףרָאד טייהיירפ עטולָאסבַא יד זַא ,טלַאה .ש .ב .צ ססעה

 ,02,5 גנוטייצ ,רעטיל ,רעיוֶב אנורָב *
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 ."טפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעטולָאסבַא רעד ןיא ןעכילקריוורעמ
 ןעפורעגנָא גנוכילקריוורעפ יד טָא ןיוש טרעוו ךָאנרעד ךיילג ,ָאי

 סלַא טייהיירפ יד ןַאד רע טמיטשעב ךיוא ױזַא ; 'ףורעב, ַא

 -כערעג , ןופ ךייר סָאד ןעביוהנָא ףיז ףרַאד סע : "טייקכילטיז,

 זיא סָאד) "טייקכילטיז, ןוא (טייחכיילג זיא סָאד) "טייקגיט
 , ,וז .זַא .א (טייהיירפ

 ,םַאטש ןייז ןופ םירבח יד תעב סָאװ ,רעד זיא ךילרעכעל
 -תעמ רע זיא ,םש ןעסיורג ַא ןעבָאה .וװ ,זַא .א ןָאיצַאנ ,עילימַאפו

 -נעלברעפ ;טייקסיורג רעייז רעביא "ןעזָאלבעגנָא  יװ טשינרָאג
 רענייק ."שנעמ, ַא רָאנ ןייז ליוװ סָאװ ,רעד ךיוא רעבָא זיא טעד

 ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ הטרעוו ןייז טינ טצַאש ערייב יד ןופ

 - נוב ר ע פ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ רָאנ ,ט יק ר עד נוז עב

 םימ ןעמַאזוצ םהיא טסילש סָאװ ,'דנאב, םעד ןופ ,ט י י ק

 -םייהשנעמ ,רעדנעב עלַאנָאיצַאנ ,רעדנעב-טולב יד -- ערעדנַא

 .רעדנעב

 ןעזָאלבענפיוא רעדעיוװו זיא "עלַאנָאיצַאנ , עגיטנייה יד ךרוד

 ןעבָאה ייז זַא ןעניימ עכלעוו ,יד ןעשיווצ טיירטש רעד ןרָאװעג

 יד ןוא ,ןעגנודניברעפ-טולב עכילשנעמ ןוא טולב ךילשנעמ זיולב

 .ןוא טולב סעלעיצעּפס רעייז טימ ךיז ןעמהירעב עכלעוו ,ערעדנא

 .ןעננודניברעפ-טולב עלעיצעּפס

 ןָאק ץלָאטש וא ,טקנופ םעד גיוא ןעסיוא ןעזָאל רימ ןעוו

 טקירד סָאד זַא ןָא ןעמהענ ןוא ,גנוצעשרעביא ןַא ןעקירדסיוא

 רערעיוהעגנוא ןַא ָאד רעבָא זיא ,ןייזטסואוועב-טסכלעז סיוא רָאנ

 ךילגלָאפ ןוא ןָאיצַאנ ַא וצ "ןרעהעג , ןופ ץלָאטש םעד ןעשיווצ קולה

 טעטילַאנָאיצַאנ ַא ןענָאק וצ ץלָאטש םעד ןוא ,םוטנעגייא רהיא ןייז

 -געגייא ןיימ זיא טעטילַאנָאיצַאנ יד .,םוטנעגייא ןיימ ןעפורנָא

 :עטנעררַאה ןוא ןירעמיהטנעגייא ןיימ זיא רעבָא ןָאיצַאנ יד ,טפַאש

 ואוו ןעדנעוונָא חכ ןייד וטסנָאק ,רעּפרעק ןעקרַאטש ַא וטפָאה

 ףיוא ץלָאטש ןייז רעדָא ,להיפעג-טסבלעז ַא ןעבָאה ןוא ףרַאד ןעמ

 ןַאד ,ךיד רעּפרעק רעקרַאטש ןייד טרהעקרעפ רעבָא טָאה ;םעד

 -ןצסױרַא ,טינ רָאג טסַאּפ סע ואוו וליפא ,םוטעמוא ךיד רע טצייד

 דנַאה יד ןעבעג טינ םענייק טסנָאק וד : טיײקרַאטש ןייז ןענייצ

 .ןעצרעמש זיב יז ןָאהט וצ קירד ַא ןהֶָא

 רהעמ ,דעילגךעילימַאפ סלַא רהעמ זיא ןעמ זַא ,קילב רעד

 וו .זַא ,א םואידיווידניא-סקלָאפ סלַא רהעמ ,עסָאנעג-םַאטש סלא
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 רהעמ זיא ןעמ :ןעגָאז לָאז ןעמ ,וצרעד טרהיפענ ךילדנע טָאה

 שנעמ רעד :רעדָא ;שנעמ ןיא ןעמ לייוו ,סעלַא סָאד .רעדייא

 לָאז רעבירעד , .וו .זַא .א שטייד רעד ,דיא רעד סלַא רהעמ ןיא

 רעבָא ןעמ טלָאװ "!שנעמ --- ןיולב ןוא ןעצנַאגניא ןייז רערעדעי
 רעדייא רהעמ ןענייז רימ דלַאביװ :ןענָאז רעסעב טנַאקעג טינ

 ןייז רימ ןעליוו רעבירעד ,ןרָאװעג טנַאמרעד ןענייז סָאװ ,עלַא יד

 טינ סָאװרַאֿפ ?"רהעמ , עגיזָאד סָאד ךיוא יא ,סעלַא סָאד יא

 (םַאטש רעסיוועג ַא) עפלעוו ַא ןוא שנעמ ,שטייד ןוא שנעמ
 ענעגייא יד ןָאק ןעמ ,טכער ןעבָאה "עלַאנָאיצאנ, יד  ?.וװ .זַא .א
 ןעבָאה ןעטסינַאמוה יד ןוא ,ןענעקיילרעפ טינ טעטילַאנָאיצַאנ

 -ָאיצַאנ סָאד ןופ טייקגנע רעד ןיא ןעביילב טינ זומ ןעפ :טכער

 - גיצ ניי א רעד ןיא ףיוא ךיז טזייל ךרוּפשרעדיװ רעד ,עלַאנ
 רעוו ךיא ,טפַאשנענייא ןיימ ןיא עלאנַאיצַאנ סָאד .ט י י ק

 עכילשנעמ סָאד יװ טקנוּפ ,טפַאשנעגייא ןיימ ןיא לטב טינ רעבָא
 -סיזקע ןייז ןעשנעמ םעד ביג רעבָא ךיא ,טפַאשנעגייא ןיימ ךיוא זיא
 ,טייקניצנייא ןיימ ךרוד טשרע ץנעט

 רעבָא זיא רע :|ללכב| "ןעשנעמ םעד , טכוז עטכישעג יד
 סעזעירעטסימ ַא סלַא םהיא ןעמ טָאה טכוזעג .רימ ,וד ,ךיא
 ךָאנרעד ,ט ָא ג ר ע ד סלַא רעהירפ ,עכילטעג סָאד סלַא ,ןעזעוו

 -שנעמ ןוא טעטינַאמוה ,טייקכילשנעמ יד) ש נע מ ר עד סלַא

 ,רעכילדנע רעד ,רענלעצנייא רעד סלַא רע טרעוו ןענופעג ; (טייה
 .רעניצנייא רעד

 -שנעמ יד ןיב ךיא ,טייהשנעמ רעד ןופ רעמיטנעגייא ןיב ךיא
 -שנעמ רעדנַאנַא ןופ ןייזליואוו םעד רַאפ טשינרָאנ והט ןוא ,טייה

 ךיז טסייר וד ןוא ,טייהשנעמ עניצנייא יד טזיב וד ,הטוש .טייה

 סָאװ ,יד רעדייא טייהשנעמ רעדנַאנַא רַאפ ןעבעל ןעלעוו וצ ךָאנ

 ! ןיילַא טזיב וד
 -עב ןיא סָאװ ,ט יי ה ש נ ע מ רעד וצ עניימ תוכייש יד

 טייקכייר ַאזַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ,רעהַא זיב ,ןרָאװעג טכַארט

 -ונעגפיוא רעדעיוװ ןוא רעדעיוו ןעזומ טעוװ יז זַא ,ןעגנוניישרע ןיא

 טָאה יז ואוו ,רעבָא ָאד ;ןעטייהנעגעלעג ערעדנַא ייב ןרעוו ןעמ

 ןומ ,ןעכירטש עניײמעגלַא ןיא רָאנ ןרעוו טכַאמעג רָאלק טפרַאדענ
 גנוסַאפפיוא ןַא רַאפ ץַאלּפ ןעכַאמ וצ ידכ ,ןרעו טלעטשענבָא יז

 יו ױזַא .סױרַא טלהַארטש יז ןיהואוו ,ןעטייז ערעדנַא ייווצ ןופ

 יו ףיוא ,ןעשנעמ יד וצ זיולב טינ תוכייש ַא ןיא ךיז ןיפעג ךיא
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 ףיוא רעדָא ,"שנעמ ,, ףירנעב םעד רָאפ ךיז ןיא ןעלעטש ייז טייוו
 ןע ש נ ע מ םעד ןופ רעדניק) רעדניקנעשנעמ ןענייז ייז טייוו יו
 רעדניק ןעגעו טדער ןעמ יװ ןיז םעד ןיא ,|טקַארטסבַא ןיא}
 ןופ | ע ב ַא ה יז סָאװ ,סָאד וצ תוכיישב ךיוא רָאנ ,(טָאג ןופ
 יו ױזַא .ה .ד ; סענעגייא רעייז ןעפור ייז סָאװ ןוא ןעשנעמ םעד
 {ע ניי | יז סָאװ ,סָאד וצ רָאנ םינ תוכייש ַא ןיא העטש ךיא
 ,ןעגנוציזעב עכילשנעמ ערעייז וצ ךיוא רָאנ ,ןעשנעמ םעד ךרוד
 ןעהיצניירַא ןעזומ ןעמ טעװ זיא :| ע ב ַא ה ייז סָאװ ,סָאד וצ
 יד ךיוא טלעוװךעשנעמ רעד ץוחַא גנוטכַארטעב ןופ ןיירק ןיא
 ןעגָאז וצ ןעמוקסיוא טעוװו סע ןוא ,ןעעדיא ןוא םישוח ,ןןופ טלעוו
 יד ןופ סנענייא רעייז ןעפור ייז סָאװ ,םעד ןעגעוו זיא-טיניסָאװ
 .רעטיג עגיטסייג יד ןופ סנעגייא רעייז ןענעוו יא ,רעטיג עכילניז

 ןעשנעמ ןופ ףירגעב םעד טלעקיווטנע טָאה ןעמ יו םעדכָאנ טיול
 ןעמ טָאה ױזַא ,טלעטשעגרָאפ םהיא ךיז טָאה ןעמ רָאלק יו ןוא
 ערעדנַאנַא רעֶדָא .ַאזַא סלַא ןעטכַא םהיא ןעסייהעג זנוא
 -עטשרָאפ ,ךלידנע ןוא ;ןָאזרעפ עלעבַאטקעּפסער
 -סױרַא זיא ,ןיז ןעטסטיירב םעד ןיא ףירגעב ןעגיזָאד םעד גידנעל
 ."ףעשנעמ םעד ןעדעי ןיא ריטקעּפסער, :טָאבעג רעד ןעמוקעג
 טקעּפסער ןיימ ןומ ,ןעשנעמ םעד ריטקעּפסער ךיא רעבָא ביוא
 ,סָאד ףיוא רעדָא ,עכילשנעמ סָאד ףיוא ךיוא ןעטיײרּפשסיוא ךיז
 .ס'נעשנעמ םעד זיא סָאװ

 ןב ך יא ןוא ,ס ע נע ג יי א סעּפע ןעבָאה ןעשנעמ
 .ןעטלַאה גילייה ןוא ןענעקרעדוצנָא סענעגייא עגיזָאד סָאד ביוחמ
 ,ןעגנוציזעב עכילרעסיוא ןיא זייוולייט טהעטשעב סענעגייא רעייז
 ערעדנַא יד ,ןעכַאז ןענייז עטשרע יד .עכילרעניא ןיא זייוולייט
 ןעלהיפענ עלערע ,ןעגנוגייצרעביא ,ןעקנַאדעג ,ןעטייקגיטסייג ןענייז
 רָאנ ןעריטקעּפסער וצ ביוחמ ךיא ןיב רעבָא דימת  .וװ .זַא .א
 ;ןעגנוציזעב ע כ י 5 ש נ ע מ רעדָא ע כ י ל ט כ ע ד יד
 -ַאו ,ןעניוש טינ ךיא ףרַאד עכילשנעמנוא ןוא עכילטכערנוא יד
 ענעגייא סָאד רָאנ זיא ןעשנעמ יד ןופ ענעגייא ךילקריוו סָאד םיר
 גנוציזעב עכילרעניא ַא .ןללכב}) ן ע ש נג ע מ ם ע ד ןופ
 - י 5 ע ר יד לייוו ;ןָאיגילער יד .ש .ב .צ זיא טרָאס םעד ןופ
 רָאט רעבירעד ,ס'נעשנעמ םעד זיא יז .ה .ד ,יירפ זא ן ָאינ
 -רעניא א ערהע יד ךיוא זיא ױזַא .ןערהירנָא טינ יז ך י א
 ןופ ןרעוו טרהירעגנָא טיג רָאט ןוא יירפ ןיא יז ;גנוציזעב עכיל
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 ןוא ןָאיגילער .(.װ .זַא .א ןערוטַאקירַאק ,ןעגנוגידיילעב) רימ

 ןעלעירעטַאמ םעד ענונב ."םוטנעגייא סעגיטסייג, ןענייז ערהע

 ןָאזרעּפ ןייס : ןָאזרעּפ יד ןַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא טהעטש םוטנענייא

 רעד ןופ טייהיירפ יד טמוק ןופרעד .םוטנענייא סעטשרע ןיימ זיא

 ןָאזרעּפ עכילשנעמ רערָא עכילטכער יד רָאנ רעבָא ;ןָאזרעּפ

 ןעבעל ןייד .עמרוט ןיא ןיירַא ןעמ טצעז ערעדנַא יד ,יירפ זיא

 -נעמ םעד רַאפ גילייה ןַאד רָאנ רעבָא זיא סע ;םוטנעגייא ןייד זיא

 .ןעשנעמנוא ַא ןופ ןעבעל סָאד טינ זיא סע ןעוו ,ןעש

 ןָאק רעכלעזַא סלַא שנעמ רעד סָאװ ,רעטיג עלעירעטַאמ עֶלַא

 ןיא סָאד :ןעמהענקעווַא םהיא ייב רימ ןענעמ ,ןעגידייטרעפ טינ

 ןפוא ןעגיבלעז ן'פיוא .לעדנַאה ןעיירפ ןופ ,ץנערוקנָאק ןופ ןיז רעד

 ,ןעגידייטרעפ טיג ןָאק רע סָאװ ,רעטיג עגיטסייג עֶלַא ךיוא ןרעוו

 ןופ ,ןָאיסוקסיד ןופ טייהיירפ יד טהעג טייוו ױזַא .; ערעזנוא

 ,קיטירק רעד ןופ ,טפַאשנעסיוו רעד

 טינ רָאנ ןעמ רָאט רעבָא רעטיג ע ט גי5 יי ה ע ג יד

 םדוק ?ןעמעו ךרוד טריטנַארַאג ןוא טגילייהעג .ןערהירנָא

 ךרוד רעבָא ךילטנעגייא ,טפַאשלעזעג רעד ךרוד ,טַאַאטש ן'כרוד

 ןופ ףירגעב, םעד ךרוד ,"ףירגעב, םעד ךרוד רעדָא ןעשנעמ םעד

 זיא רעטיג עטגילייהעג יד ןופ ףירגעב רעד םירָאװו :;"ךַאז רעד

 ןַא ,טנָאזעג רעסעב רעדָא ,עכילשנעמ תמאב ןענייז ייז זַא ,רעד

 .שנעמנוא סלַא טינ ןוא שנעמ סּלַא ייז טציזעב ,ייז טָאה סָאװ רעד

 ס'נעשנעמ םעד טרעהעג רעטיג עניטסייג עירָאגעטַאק רעד וצ

 ןייז ךיוא וליפא ןוא ,להיפעג רעלַארָאמ ןייז ,ערהע ןייז ,ןעביולג

 .וו .זַא .א ךיז ןעמהעש ןופ להיפעג רעד ,טייקנידנעטשנָא ןופ ?היפענ

 ןענייז ,(ןעטפירש ,ןעדער) ערהע יד ןָא ןערהיר סָאװ ,ןעגנולדנַאה

 -ינילער עלַא ןופ דוסי םעד, ףיוא ןעפירגנָא ךיוא יױזַא ; רַאבּפָארטש

 ןעפירגנָא ,ץרוק ; ןעביולג ןעשיטילָאּפ םעד ףיוא ןעפירגנָא ,"ןענָא

 ."טכער יּפ לע , טָאה שנעמ ַא סָאװ ,ץלַא ףיוא

 ןעטײרּפשסױא טלָאװ םזילַארעביל רעשיטירק רעד טייוו יו

 ְךֶָאנ ךיז רע טָאה םעד ןעגעװ -- רעטיג יד ןופ טייקגילייה יד

 ןעסיורג ןייק טינ רַאּפ יאדוַא ךיז טנעכער רע ןוא ,טגָאזעגסױרַא טינ

 םעד טפּפמעקעב רע רעבָא יו ױזַא ; ןעטייקגילייה ןופ רעבַאהבעיל

 טינ רָאט ןוא ןעקנערשעב וצ ןעכוז םהיא ךָאד רע זומ ,םזיִאנע

 טול .עכילשנעמ סָאד ףױא ןעלַאפנֶא ןעשנעמנוא םעד ןעזָאל

 ךיז ןעמ ןָאק ,"עסַאמ, רעד ןופ גנוטכַארעּפ רעשיטערָאעט ןייז
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 טינ יז רע טלָאװ ,טכאמ יד ןעמוקעב לָאז רע ןעוו זַא ,ןייז רעשמ

 .קיטקַארּפ רעד ןיא טלעדנַאהעב ךילבעיל רהעז
 ןוא ,טמוקעב "שנעמ , ףירגעב רעד גנוסַאפמוא ַא רַאפ סָאװ

 -ןַא טימ ,ןעשנעמ םענלעצנייא םעד רַאפ ןופרעד סױרַא טמוק סָאװ

 -שנעמ סָאד ןזיא סָאװ ןוא שנעמ רעד זיא סָאװ :; רעטרעוו ערעד

 ןופ ןעפוטש ענעדיישרעפ יד ךיז ןעהעג טקנוּפ םעד ןעגעוו -- עכיל

 רעלַאיצַאס רעד ,רעשיטילָאּפ רעד ןוא ,רעדנַאנופ םזילַארעביל םעד
 גידנעטש רענייא ,ךורּפשנָא ןיא ןעמהענ שנעמ רענַאמוה רעד ןוא

 םעד , ןופ גנוסַאפממוא ערעטיירב ַא ץלַא ,ןרעדנַא םעד רַאֿפ רהעמ
 ,ןעטסעבמַא טסַאפעג ףירנעב ןעניזָאד םעד טָאה סע רעוו ."ןעשנעמ
 רעד ."עכילשנעמ סָאד  ןיא סָאװ ןעטסעבמַא ךיוא סייוו רעד
 -יטילָאּפ ןיא ףירנעב ןעגיזָאד םעד םוא ץלַא ךָאנ טסַאפ טַאַאטש

 -עב רעלַאיצַאס ןיא -- טפַאשלעזעג יד ,טייקטקנערשעב רעש

 םהיא טסַאפ ,סע טסייה ױזַא ,טייהשנעמ יד טשרע ,טייקטקנערש

 -טנע טייהשנעמ רעד ןופ עטכישעג יד  רעדָא ,גידנעטשלַאפ םוא

 ,"טקעדטנע ל?ָאמנייא שנעמ רעד, רעבָא זיא ."םהיא טלעקיוו

 םעד ,סענעגייא ס'ןעשנעמ םעד זיא סָאװ ךיוא רימ ןעסייוו ןַאד

 .עכילשנעמ סָאד ,םוטנעגייא ס'נעשנעמ

 ףיוא ןעכורּפשנָא ןעכַאמ ךיז געמ שנעמ רענלעצנייא רעד
 ףירגעב רעד רעדָא שנעמ רעד ?ייוו רַאפרעד ,ליוו רע טכער לעיפיוו
 רע סָאװ ,טקַאפ רעד ?ייוו .ה .ד ,וצרעד םהיא טניטכערעב שנעמ
 טרעמיק סָאוו רעבָא -- וצרעד םהיא טגיטכערעב ,שנעמ ַא זיא
 טכער ןייז טָאה רע ביוא ? ךורּפשנָא ןייז ןוא טכער ןייז ך י מ
 טָאה ןַאד ,ר י מס ןופ טינ סע טָאה ןוא ןעשנעמ םעד ןופ רָאנ

 רַאפ טלינ .ש .ב .צ ןעבעל ןייז .טכער ןייק טינ ר י מ רַאּפ רע
 ר י' ס ר ַא פ ה ט ר ע וו יא סע לעיפיוו ףיוא רָאנ רימ
 רעֶדָא טכער-םוטנענייא ענעפורעג ױזַא ןייק טינ ריטקעּפסער ךיא
 ףיוא טכער ןייז טינ ךיוא ,רעטיג עלעירעטַאמ ףיוא טכער ןייז
 יד ןַא ,טכער ןייז רעדָא ,"ןעצרַאה ןייז ןופ םוהטגילייה , סָאד
 -רעפ טינ ןעלָאז ,רעטענ ענייז ,ןעטייקבילטעג ןוא רעטיג עניטסייג
 ,עניטסייג יד יו טוג ױזַא עכילניז יד ,רעטיג ענייז .ןרעוו טצעל
 תיבה-לעב ַא יו ייז טימ טלַאש ךיא ןא ,ס נ י י מ ןענייז
 : .טכַאמ --- ןיימ ןופ סָאמ רעד טיול

 ןעגרָאברעּפ טנעל ענַאר פד םוטנ עגיי א רעד ןיא
 עגַארפ רעד ןופ גנולעטש עטקנערשעב יד רעדייא ,ןיז רערעטיירכ ַא
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 רָאנ ןעהיצעב יז לָאז ןעמ ןעוו .ןעגנערבוצסיורַא סע טניולרע

 עגַארפ יד ןָאק ,ןעגנוציזעב ערעזנוא ןָא ןעפור רימ סָאװ ,סָאד ףיוא

 ןופ דנעה יד ןיא טנעיל רעפטנע רעד ; ןרעוו טזיילעג טינ לָאמנייק
 טגנעה םוטנגעייא סָאד ."ץלַא ןעבָאה רימ ןעמעוו ןופ , ,םעד

 | ,רעמיטנענייא םעד ןופ בָא

 ןענעקטנַא ןייז-ילכ ערהיא טלעטשעגנָא טָאה ןָאיצולָאװער יד

 ןעגעקטנַא .ש .ב .צ ,"ןעדַאנג ס'טָאנ ןופ, ןעמוקעג זיא סָאװ ,ץלַא
 טגיטסעפעב ןזיא סע רעכלעו טאטשנא ,טכער עכילטענ סָאד

 ענעקנָאשעג סָאד ןעגעקטנַא .טכער עכילשנעמ סָאד ןרָאװעג

 ךיז טמהענ סָאװ ,סָאד טלעטשעגקעוַא טרעוו דָאננ ס'טָאג ןופ
 ."ןעשנעמ ןופ ןעזעוו םעד ןופ

 ערעדנַא יד וצ ענייא ןעשנעמ ןופ ן'תוכייש יד יו טקנוּפ ןוא
 יו דלַאב ױזַא ,גנוטיידעב עכילשנעמ ַא ןעמוקעב טזומעג ןעבָאה

 טבעיל , ןעליופעב טָאה סָאװ ,ַאמגָאד רעזעינילער רעד טָאטשנָא
 ןרָאװעג טגידניקרעפ זיא ,"ןענעוו ס'טָאנ ןופ ןרעדנַא םעד רענייא

 ךיוא ױזַא ."ןעגעוו סנעשנעמ ןופ ןרעדנַא םעד רענייא טכעיל,
 טלעוו רעד ןופ ןעכַאז יד וצ ןעשנעמ םעד ןופ ן'תוכייש יד ענונב

 יד זַא ,ןעלעטשטסעפ טזומעג ערהעל ערענָאיצולַאװער יד טָאה

 ס'טָאג טיול טעטבירעגנייא ןעוועג רעהַא זיב זיא עכלעוו ,טלעוו

 ."ןעשנעמ םעד, ןָא טציא ןופ טרעהעג ,גנונדרָא

 -קעּפסער יז זומ ךיא ןוא "ןעשנעמ םעד , טרעהעג טלעוו יד
 .םוטנענייא ןייז סלַא ןעריט

 ! סניימ ןיא סָאװ ,סָאד זיא םוטנענייא ,ןיינ

 ס ע גיי 9 י י ה טניימ ןיז ןעכילרעגריב םעד ןיא םוטנענייא
 ןע רי ט ק ע ּפ ס ע ר זומ ךיא זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ,םוטנענייא
 טמוק ןופרעד "! םוטנעגייא םעד רַאפ טעקּפסער  .םוטנעגייא ןייד
 -עב לָאז רערעדעי זַא ,ןעלעוו ןעטלָאוװ רעקיטילָאּפ יד סָאװ ,סע

 רעד טא ךרוד ןעבָאה ייז ןוא ,םוטנעגייא ?עקיטש ןייז ןעציז
 -ייטנייא-םיקלח עכילביולגנוא ןַא טרהיפעננייא זייוולייט גנובערטש

 ןעניפענ ןָאק רע ןעכלעוו ףיוא ,ןייב ַא ןעבָאה זופ רעדעי .גנול

 .ןעסייב וצ סָאװ

 ךיא .שרעדנַא ךַאז יד ךיז טלַאהרעּפ ןיז ןעשיטסיָאגע ןיא
 רָאנ ,םוטנענייא רעייא רעדָא ןייד רַאפ דחַּפ טימ קירוצ טינ טערט
 ןעכלעוו ןיא ,םוטנענייא ןי י מ ףיוא יו לָאמעלא םעד ףיוא קוק ךיא
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 טעב ךיא ,טוהמ ."ןעריטקעּפסער, וצ סאוו טשינרָאג ןיפעג ךיא

 ! םוטנעגייא ןיימ טפור רהיא סאוו ,סאד טימ עבלעזסאד ,ךייא
 ןעטסעטכייל םא רימ ןעלעוו ךאז רעד ףיוא קילב אזא טימ |

 .ערעדנא יד טימ ענייא גנונידנעטשרעפ א וצ ןעמוק

 טייו יו ןעלָאז סע ,ךיז ןעהימ ןעלַארעביל עשיטילָאּפ יד

 לָאז רערעדעי ןוא ןעטסנעיד-ננאווצ עלא ןרעוו טפאשעגבָא ךילגעמ

 סאד וליפא ןעוו ,דרע ?עקיטש ןייז ףיוא תיבה לעב רעיירפ א ןייז

 זיא ןעשנעמ ןייא ןֹופ ץומש יד זא ןיילק יוזא זיא דרע לעקיטש

 סאוו ,רעױּפ א ןענעוו טלהעצרעד ןעמ) .ןעניטסימעב וצ סאד גונעג
 םעד ןופ ןעריטיפָארּפ וצ ידכ, רעטלע רעד ףיוא טארייהעג טָאה

 רָאנ טָאה ןעמ יבא ,ןיילק יװ ןייז סע לָאז ( ."יורפ ןייז ןופ טיוק

 סאוו !םוטנעניא ס ע ט רי ט ק ע פ ס ע ר א ,סנעגייא סעּפע

 טָאה רחעמ ץלא ,רעכאמ-טסימ עניוזא ,םיתב ילעב עניוזא רהעמ

 | ,"ןעטָאירטַאּפ עטוג ןוא טייל עיירפ , טַאַאטש רעד

 -נואיושנא עזעיגילער עלא יו ,םזילארעביל רעשיטילַאּפ רעד
 רעד ףוא ,ט ק ע ּפ ס ע ר םעד ףיוא גנונכער ןייז טיוב ,ןעג

 -ע טבע? רעבירעד .עבעיל ןופ ןעדנעגוט יד ףיוא ,טעטינַאמוה

 קיטקארפ רעד ןיא םיראוו -.שינרעגרע רעגידנעטש ןיא עקאט
 עניילק יד ןרעוו גָאט ןעדעי ;טשינרָאג טייל יד ןעריטקעּפסער
 ,רעמיטנעגייא ערעסערג יד ןופ טפיוקעגפיוא רעדעיוו ןעגנוציזעב

 ,רעניױלגָאט עטושּפ ןרעוו "טייל עיירפ, יד ןופ ןוא

 ,טקנעדעב ךיז ןעטלָאװ "רעמיטנענייא עניילק , יד רעבא ןעוו
 ךיז ייז ןעטְלָאװ ,סרעייז ךיוא ןיא םוטנעגייא עסיורג סָאד זא
 טינ ןעטלָאװ ןוא ,ןעסָאלשעגסױא טינ ןופרעד ןיילַא לופטקעּפסער
 .ןעסָאלשעגסיוא ןרָאװעג

 ןעהעטשרעפ ןעלארעטביל עכילרעגריב יד יו ,םוטנעגייא סאד
 : ןע'ןָאדורּפ ןוא ןעטסינומָאק יד ןופ סעקַאטַא יד טנעידרעפ ,סע

 רעכילרענריב -עד םיראוו ,טלאהנא ןייק טינ ךילקריוו טָאה סע

 ןא ,רעזָאלמוטנעגייא ןא יו רהעמ טשינ תמאב זיא רעמיטנעגייא

 טלעוו יד סאו טָאטשנא .רענעקס ָאלש עג סיו א לארעביא
 רעקנימירָא רעד לָאמַא טינ םהיא טרעהעג ,ןרעהעג טנָאקעג םהיא טָאה

 | .םורא ךיז טהערד רע ןעכלעוו ףיוא ,טקנוּפ

 םעד רָאנ ,(רעטעירּפָארּפ) רעמיטנעגייא םעד טינ ליוװ ןָאדורּפ
 ןייז ןופ טכורפ יד ןופ רעכיורבעג םעד ןוא (רָאסעסָאּפ) רעציזעב
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 וא ,ליװ רע ?סָאד טסייה סאוו *.(רעטורפוזוא םעד) טייברא

 םער ןופ ןעצונ יד רעבא ; ןרעהעג טינ םענייק וצ לָאז ןעדָאב רעד

 םעד רָאנ וליפא םהיא טביולרע ןעמ זא ,ןייז לָאז ןוא -- ןעדָאב

 --- טכורפ רעגיזאד רעד ןופ ,ןעצונ עגיזָאד יד ןופ לייט ןעטסטרעדנוה

 ןָאק רע ןעכלעוו טימ ,םוטנעגייא ןייז סלאפנעדעי ךָאד זיא סָאד

 רעקא ןא ןופ ןעצונ יד זיולב טָאה סאוו רעד  .ליוװ רע סָאװ ןָאהט

 ;רנאל םעד ןופ רעמיטנעגייא רעד טינ סיוועג ץנאג זיא ,רנאכ

 יו ,ןעבעגבָא זומ סאוו ,רעד ןיא רעמיטנעגייא רעגינעוו ךָאנ

 גידנעווטיונ טינ זיא סאוו ,עגירעביא סעלא ,ןעבָאה ליוו ןָאדורּפ

 ןופ רעמיטנעגייא רעד רע זיא רעבא ךָאד ;ךיורבעג ןייז ראפ

 ןָאדורּפ זא ,סע טסייה .םהיא ייב טביילב סאוו קלח לעקיטש םעד

 םיִנ רעבא ,םוטנענייא טרָאס םענעי רעדא םעד זיולב טריגענ

 יד ןעזָאלרעביא רהעמ טינ ןעליוו רימ ןעוו .ללבב םוטנעגייא סָאד

 יייארעפ ,ךיז ראפ ןעמהענוצ סע ןעליוו ךימ רָאנ ,ץירּפ ן'ראפ דרע

 א ,ןייארעפ א ןערימרָאפ ,קעווצ םעד בעילוצ ךיז רימ ןעגינ

 רעד ןופ רעמיטנעגייא םעד ראפ ךיז טכאמ רעכלעוו ,"עטעיצָאס,

 -ייאדנורג יד ןייז וצ ףיוא ענעי ןערעה ןאד ,בֶא זנוא טקילג ;ררע

 דנורג ןופ ןעביײרטקעװַא ייז ןענָאק רימ יו יוזא ןוא .רעמיטנעג

 ךַאנ ןופ ןעביירטסיורא טנָאקעג ייז רימ ןעטלָאװ יוזא ,ןעדָאב ןוא

 "נעגיא ר עז נו א ןרעוו לָאז סָאד ידכ ,ןעמוטנעגייא ערעדנא

 רערעבָארע יד .ר ער עבָאר ע --- יד ןופ םוטנעגייא סָאה ,םוט

 יוזא ןעלעטשרָאפ ךיז ןָאק ןעמ עכלעוו ,טפאשלעזעג א ןערימרָאפ

 ;טייהשנעמ עצנאג יר םוא יז טסאפ רעטייוו סאוו זא ,סיורג

 זיולב עכלעזא סלא זיא טייהשנעמ ענעפורעגיוזא יד טא ךיוא רעבא

 ןוא .ענלעצנייא יד ןענייז טייקכילקריוו רהיא ;(חור א) קנאדעג א/

 ן'טימ ןהעגעב ךיז עסאמ-וויטקעלָאק סלא ןעלעוו ענלעצנייא יר טָא

 רעטלעצנייארעפ א רעדייא ךילריקליוו רעגינעוו טינ ןערָאב ןוא דנורג

 .(רעמיטנעגייא) רעטעירּפָארּפ רענעפורעגיוזא ןא רעדא ,םודיווידניא

 ם ו ט גע ג יי א סָאד טביילב ןפוא םעד ףיוא וליפא ,אזלא

 ןער ,םוטנעגייא "סעכילסילשסיוא , סא ךיוא עקאט ןוא ,ןהעטשעב

 טסילש ,טפאשלעזעג עסיורג עניזָאד יד , ט יי ה ש נ ע מ יד

 םהיא טעטכאּפרעפ יז) םוטנעגייא רהיא ןופ םענלעצנייא םעד סיוא

 ----?+,* בג,

 .88 .ז ,"םוטנעגיוא זוא סָאװ; קרעװ ןייז ןיא .ש .ב .צ =
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 יז יװ טקנוּפ ,(עדנערא ןיא םהיא סע טינ ,דרע קיטש א רשפא
 יז .ש .ב .צ ,טייהשנעמ טינ זיא סאוו ץלא ייס יו ייס סיוא טסילש
 טעוװ יוזא -- .םוטנענייא ןייק ןעבָאה טינ טלעוו-ןערעיט יד טזָאל

 ע ? ַא סָאװ ןיא ,סָאד .ןרעוו סע טעוװ יוזא ןוא ןעביילב ךיוא סע

 םענעי ןופ ןרעוו ןעמונעגבָא טעװ , 7 י י ט א ןעבָאה ןעליוו
 טעװ סע :ןיילא ךיז ראפ ןעבָאה סע ליוו רעכלעוו ,םענלעצנייא

 -טפאשניימעג א סלא .טוג ןעכילטפאשניימעג א ראפ ןרעוו טכאמעג
 קלח רעגיזָאד רעד ןוא ,קלח ןייז םעד ןיא רערעדעי טָאה טוג רעכיל
 ערעזנוא ןיא ךיוא ךָאד סע זיא יזא .םוטנעגייא ןייז זיא
 םישרוי ףניפ וצ טרעהעג סָאװ זה א :ןעשינעטלעהרעפ עטלא

 זיא הסנכה רעד ןופ לעטפניפ א רעבא ,טונ סנעמעלא רעייז זיא
 ןערָאּפשנייא טנָאקעג ךיז טָאה ןָאדורּפ .םוטנענייא סמענייא ןעדעי
 ענינייא ןאראפ ןענייז סע :טנאז רע תעב ,הצילמ עניציה ןייז
 טציא ןופ ןוא ,ןעשנעמ עבילטע וצ רָאנ ןערעהעג עכלעוו ,ןעכאז
 רעדָא ךורּפשנָא ןא םעד ףיוא ןעכאמ ,עגירעביא יד ,רימ ןעליוו ןָא
 -נעגייא וצ םיראוו ,ןעמהענ ןעכאז יד ריִמָאל ,ָאי ,?אפרעביא ןא--
 ,םוטנעגייא סאד ןוא ,ןעמהענ ךרוד רָאנ ךיז ןעמ טגָאלשרעד םוט
 וצ ןעמוקעגנָא זיא ,זנוא ןופ ןעסירעגבָא ךָאנ עלייוורעד זיא סאוו
 ןעגנערב טעװ סע .ןעמהענ ךרוד רָאנ ךיוא רעמיטנעגייא יד
 ס נע מ ע5 א ר עזנו א ןיא ןייז טעװ סע ןעוו ,ןעצונ רהעמ
 רימָאְל .םעד רעביא הטילש יד ןעבָאה עגינעוו יד ןעוו רעדייא ,דנאה
 -יבַאר יד טָא ןהענעב וצ קעווצ םעד טימ ןענינייארעפ רעבירעד ךיז
 יד זא ,ּפָאק א ןנוא רע טהערדרעפ םעד טאטשנא .(הבינג) גנור
 עניצנייא יד ןוא ןירעציזעב עכילגנירּפשרוא יד זיא טפאשלעזעג
 ענעפורעניוזא יד זא ןוא ,טכער ןעניבייא יּפ לע ןירעמיטנענייא
 -נעגייא סָאד) םיבנג ןרָאװעג רהיא ןעגעקטנא ןענייז רעמיטנענייא
 ןעניטנייה םעד ןופ בֶא רעטציא טמהענ יז ביוא ;(הבנג זיא םוט
 םיראוו ,טשינרָאנ םהיא יז טביורעב ,םוטנענייא ןייז רעמיטנעגייא
 טייו יוזא טָא -- .טכער גיבייא רהיא גיטליג רָאנ טכאמ יז
 ןעמ ןעוו ,טפאשלעזעג רעד ןופ חור םעד טימ ןעמ טכירקרעפ
 ,טרהעקרעפ .ןָאזרעּפ עשילאר ַאמ סלא רהיא טכארטעב
 ר י מט ::ןעננאלרעד ןָאק רע סאוו ץלא טרעהעג ןעשנעמ םעד
 םעד טימ סרעדנא סעּפע ןעד רהיא טגָאְז .טלעװ יד טרעהעג

 עלא ?"טלעו יד טרעהעגנ | ע מ ע ל א , :ץאז ןעטרהעקרעפ
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 ןופ טכאמ רעבא רהיא .וו .זא .א ךיא רעדעיוװ ןוא ךיא ןענייז

 יוזא ,גילייה םהיא טכאמ רהיא ןוא חור א "ןעמעלא  טרָאװ םעד

 -לעצנייא םעד ןופ רַא ַא ה רעכילקערש רעד ןרעוו "עלא, יד זא

 טסנעּפשעג רעד קעװַא ןַאד ךיז טלעטש טייז רעייז ףיוא .םענ

 ."טבער , ןופ

 .םזיִאגע םעד ןענעקטנַא טפמעק ,ןעטסינומָאק יד יװ ,ןָאדורּפ

 ןופ ןעצנעװקעזנַאק ןוא ןעננוצעזטרָאפ עלא ייז ןענייז רעבירעד

 ַּפמָאפיוא ןופ ,עבעיל ןופ ּפיצנירּפ םעד ,ּפיצנירּפ ןעכילטסירק םעד

 רָאנ ןעגידנערעפ ייז .סדמערפ ,סעניימענלא סאווטע ראפ גנורעפ

 ,םוטנעגייא םעד ןיא ןעגעלעג גנאל ןיוש שיטקאפ זיא סאוו ,סאד

 ןעוו .םענלעצנייא םעד ןופ טײקניזָאלסמוטנעגייא יד זיא סָאד ןוא

 ,טעניטרעּפ םוינמָא סאטסעטָאּפ סעגער דא, } טגָאז ץעוענ סָאד

 ,טעדיססָאּפ ָאורעּפמוא טקער אונמָא } סַאטעורּפָארּפ סָאלוגניס ךא

 ,רעמיטנענייא ןיא גיניק רעד : סָאד טסייה ,"אינימָאד ולוגניס

 טָאה רע ,ןעטלאוו ןוא ןעטלַאש "ץלא , רעביא ןָאק ןיילא רע םיראוו

 ןוא םאטסעטָאּפ ,טפאשרעה יד ןוא טכאמ יד םעד רעביא

 סָאװ טימרעד ,רערעלק סָאד ןעכאמ ןעטסינומָאק יִד .םוירעּפמיא

 ןופ טפַאשלעזעג , רעד ףיוא םוירעּפמיא סאד רעבירא ןענארט ייז

 "ירעד ,םזיִאנע םעד ןופ דנייפ ןענייז ייז לייוו ,ָאזלַא ."ןעמעלַא

 -ילער :טגָאזעג רעניימעגלא רעדא ,ןעטסירק --- ייז ןענייז רעב

 רענעיד ,עקיגנעהבֶא ,רעטסנעּפשעג ןיא רעביולג ,ןעשנעמ עזעיג

 .א טפאשלעזעג ,טָאג) ףירגעב םעניימענלא זיא סע ןעכלעווא ןופ

 סאוו ,ןעטסירק יד וצ ךיילנ ןָאדורּפ זיא ןיירעד ןיא ךיוא .(.וו .זא

 .ןעשנעמ ןיא בא טנעקייל רע סאוו ,ץלא טאג וצ וצ טביירש רע

 טימרעד .דרע רעד ןופ רעטעירּפָארּפ רעד ןָא רע טפור ,טָאנ ,םהיא

 -יטנעגנייא ם עד ןעקנעדקעווא טינ ןָאק רע זא ,רע טזייוועב

 -נענייא ןא וצ ףוסל ןָא טמוק רע ;ןעכלעזא ס?א רעמ

 ,טלעוו רענעי ףיוא םהיא טּפוטשרעפ רע רָאנ ,רעמיט

 .ה.ד) ,שנע מ רעד טינ ןוא טָאנ טינ זיא רעמיטנעגייא

 .רענלעצנייא רעד ןרעדנַאז (,"טפאשלעזענ עכילשנעמ , יד

 -ענסיורא טָאה רע זא ,טניימ (גנילטייוו ךיוא יוזא) ןָאדורּפ

 .הביננ ןָא סע טפור רע ןעוו ,םוטנעגייא ןעגעוו עטסגרע סָאד טגָאז

 א ראפ סאוו ,עגארפ רעמעווקעבנוא רעד ןופ וליפא ןהעזעגבָא
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 ןעכאמ טנַאקעג ךילטנעגייא ןעמ טלָאװ גנודנעוונייא עקרַאטש
 ףירגעב רעד ןעד זיא :רָאנ רימ ןעגערפ ,אפוג הבינג ןעגעקטנא
 גיטליג רַאפ טינ טלאה ןעמ ביוא ,ךילגעמ טּפיוהרעביא "הבינג
 בוא ,ןענ'הבנג ןעמ ןָאק יזא יו ?"םוטנעגייא , ףירגעב םעד
 סאוו ,סאָד ? םוטנעגייא ןייק ןענאראפ טינ רעהירפ ןופ זיא סע
 סאד :ןרעו ט'בנג'עגקעווא טינ ןָאק ,םענייק וצ טינ טרעהעג
 ןכב .טינ רע ט ע' ב נג ,םי ןופ טּפעש רענייא סָאװ ,רעסאוו
 טרעוו םוטנעגייא םעד ךרוד רָאנ ,הבינג םוטנעגייא סָאד טינ זיא
 ןהעזנייא ךיוא זומ גנילטייוו .הבינג ןייז לָאז סע ךילגעמ טשרע
 -נעגייא סנעמעלַא ןיא ץלַא זַא ,טכארטעב רע יו תויה ,טקנוּפ םעד
 ,ךיז טהעטשרעפ ןאד ,"םוטנענייא סנעמעלא, סעּפע ןיא :םוט
 ,ךיז ראפ סע טמהענ רע ןעוו ,סע ט'בנג רענלעצנייא רעד זא

 .ץ עז ע ג ןופ דסח םעד ןופ טבעל םוטנענייא טאווירּפ סָאד
 ךָאד זיא ץיזעב םוראוו --- ,טלאהפיוא ןייז סע טָאה ץעזעג ןיא רָאנ
 רעד ךרוד "סניימ, ןאד טשרע טרעו סע ,םוטנעגייא טינ ךָאנ
 ,טק אפ א ,ךאוטאהט א טינ זיא סע ;--ץעזעג ןופ גנומיטשוצ
 -ץעזעג ןיא סאד .קנאדעג א ,עיצקיפ א רָאנ ,טניימ ןָאדורּפ יו
 טינ .םוטנעגייא סעטריטנאראג ,םוטנעגייא-ךילצעזעג ,םוטנעגייא
 .ץעז ע ג -- םעד ךרוד ןרעדנוז ,סניימ סע זיא ר י מ ךרוד

 רעד ראפ קורדסיא רעד םוטנענייא זיא ןעגנעווטסעדנופ
 ,ךאז) סעּפע רעבא טפ ַאש רעה רעטצנערגעבנוא
 ןיימ טיול ןעטלאוו ןוא ןעטלַאש ןָאק ךיא , סאוו ףיוא ,(שנעמ ,רעיהט
 -נעטוא םוי ןיא ץעזענ ןעשימיור םעד טיול ,סיוועג ."ןעיוו ןעטיג
 רומימאפ איצאר םורווי סונעטַאװק ,ַאוס ער ידנעטובא טע יד
 לעיפיוו ףיוא ,ךאז א ןעכיורבסימ ןוא ןעכיורבעג וצ טכער סאד)
 - סי 5 ש סיו א | א (ץעזעג ןופ ןיז ן'כרוד ךיז טביולרע סאד
 גנוגנידעב יד רעבא ;טכער ט צ נע רגע בנוא ןוא ךיל
 ,טכאמ ןיימ ןיא בָאה ךיא סאוו .טכאמ יד זיא םוטנעגייא ראפ
 -עטשקעווא ךיז ןָאק ךיא יו גנאל יוזא .סנעגייא ןיימ זיא סָאד
 טהעג ; ךאז רעד ןופ רעמיטנעגייא רעד ךיא ןיב ,רעציזעב סלא ןעל
 טינ דיישרעטנוא ןייק ,תושר ןיימ ןופ סיורא רעדעיו ךאז יד
 -נאנא ןעקרעדנָא ךיא סאוו םעדכרוד לשמל ,טכאמ רעכלעוו ךרוד
 ףיוא .םוטנעגייא סיוא זיא ןַאד --- ךַאז רעד ףיוא טכער סנרעד
 טינ .ךאז עבלעזיד ןוא ןייא ץיזעב ןוא םוטנעגייא זיא ןפוא םעד
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 רָאנ ,ךימ טרימיטיגעל ,טכאמ ןיימ ןופ ץוחמ טנעיל סאוו ,טכער אי

 ןופ טדניוושרעפ ןַאד ,רהעמ טינ יז ךיא בָאֹה :טכַאמ ןיימ זיולב

 םאהעג טינ טבַאמ ןייק רהעמ ןעבָאה רעמיור יד ןעוו .ךאז יד רימ

 ט ר ע ה ע ג םיור ךיירטלעוו סאד טָאה ,רעינאמרעג יר ןעגעקטנא

 טלָאװ ןעמ ןעוו ,ךילרעכעל ןעגנולקעג טלָאװ סע ןוא ,עטצעל יד וצ

 ןעבילבעג ןעגעווטסעדנופ ןענייז רעמיור יד זא ,טראּפשעגנייא ךיז

 ןוא ןעמהענ וצ טהעטשרעפ סע רעוו .רעמיטנעגייא עכילטנעגייא יד

 רערעיוו יז טמהענ ןעמ זיב ,יז טרעהעג םעד וצ ,ךאז יד ןעטלאהנייא

 סאוו ,םעד וצ טרעהעג טייהיירפ יד יו טקנוּפ : םהיא ןופ בא טינ

 -- .ךיז ראפ יז ט מ ה ענ

 יד רָאנ קסּפ ןעטצעל םעד סיורא טיג םוטנעגייא םעד עגונב

 רשזרוב יא יצ דעישרעטנוא ןייק) טַאַאטש רעד יװ יוזא ןוא ,טבַאמ

 ,(טַאַאטש רעכילשנעמ-ןיימעגלא ןא יצ ,רעשיראטעלָארּפ א יצ ,רענזא

 רעניצנייא רעד רעבירעד רע זיא ,רעניטכעמ גיצנייא רעד ןזיא

 רָאנ רעוו ןוא ,טשינרָאג בָאה ,רעגיצנייא רעד ,ךיא .רעמיטנעגייא

 ,רעכלעזא סלא ןוא ,לַאסַאװ א ,רענעגנודעג א ןיב ךיא ;ןעגנודעג

 ָאטינ זיא טַאַאטש ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא .שנעמ-טסנעיד א

 .ס ניי מ ןיא סאוו ,םוטנעגייא ןייק

 -נענייא ןופ הטרעוו םעד ,םעניימ הטרעוו םעד ןעביוה ליוו ךיא

 ןיינ ?םוטנעגייא סָאד ןעצעזרעטנורַא ןעד ךיא לָאז -- טייה

 ,קלָאפ לייוו ,ןרָאװעג טעטכַאעג טינ רעהַא זיב ןיב ך'י א יװ ױזַא

 טלעטשעג ןענייז ןעטייהניימעגלַא ערעדנַא דנעזיוט ןוא טייהשנעמ

 -רעדנָא טינ םוטנעגייא סָאד ךיױױא זיא ױזַא ,רעכעה ןרָאװעג

 ןעגיטנייה ףױא זיב ,הטרעוו ןעלופ ןייז ןיא ןרָאװעג טנעק

 ןופ םוטנעגייא סָאד ןעוועג רָאנ ךיוא זיא םוטנעגייא סָאד .גָאט

 "םיוקע עצנַאג ןיימ ; םוטנעגייא-סקלָאפ .ש .ב .צ ,טסנעּפשעג א

 טרעהעג בָאה ך י א :"דנַאלרעטאפ םוצ טרעהעג, טָאה ץנעט

 ךיוא אליממ ןוא ,טַאַאטש םעד ,קלָאפ םעד ,דנַאלרעטאפ םעד

 ןעמ .ס נע גיי א ןיי מ ןעפורעג בָאה ךיא סָאװ ,גנידצלא

 .םזירעּפוַאּפ םעד ןעפַאשבָא ןעלָאז ייז ,ןעטַאַאטש יד ןופ טרעדָאפ

 ןיילַא ךיז לָאז טַאַאטש רעד ,ןעגנַאלרעפ טסייה סָאד זַא ,טכוד רימ

 םיראוו ; סיפ יד וצ ןעגעלקעװוַא םהיא ןוא ּפָאק םעד ןעדיינשבָא

 ךיא רענלעצנייא רעד זומ ,"ךיא , רעד זיא טַאַאטש רעד ןמז לכ

 רָאנ טָאה טַאַאטש רעד ךיא --- טינ ַא ,לעפייט רעמירָא ןַא ןייז
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 ןוא ךייר זיא ?עכימ יצ ;ךייר ןייז וצ ןיילַא ,סערעטניא ןייא
 טָאה ןעגעווטנייז ןופ ;לַאגע ץנַאג םהיא ןיא ,םירָא זיא רעטעּפ
 -ביילג טהעז רע .םיִרָא לעכימ ןוא ךייר ןייז רעטעּפ טנַאקעג ךיוא
 טרעוו רערעדנַא רעד ןוא טמירָארעּפ טרעוו רענייא יו ,וצ גיטליג
 .ןרעמיק וצ ןָא טינ םהיא טביוה לעיּפש-לעסקעוװ רעגיזָאד רעד ,ךייר
 ענייז ןיא ךיילג ךילקריוו ייז ןענייז ענ? עצ ניי א ס 5 ַא
 ייז ןענייז םהיא רַאפ : גיטכערעג רע זיא טרּפ םעד ןיא ,ןעגיוא
 ."עגידניז ךיילנ עלַא רימ ןענייז טָאג רַאפ, יו ױזַא ,טשינרָאג עדייב
 זַא ,סערעטניא ןעסיורג רהעז ַא רע טָאה טייז רעדנַא רעד ןופ
 ןעבָאה ןעלָאז ,ךיא רעייז רַאפ םהיא ןעכַאמ עכלעוו ,ענלעצנייא ענעי
 רעמהענלייט רַאפ ייז טכַאמ רע :םוטכייר ן} י י ז ןיא קלח ַא
 רע סָאװ טימ ,םוטנעגייא ךרוד .םוטנעעיא ן} יז ןי א
 רעבָא טביילב סע ;םהַאצ ייז רע טכַאמ ,ענלעצנייא יד טניולעב
 םעד ןעסינעג גנַאל ױזַא רָאנ ןָאק רעדעי ןוא ,םוטנעגיא ןיי ז
 ,"ףיא , ס'טַאאטש םעד ךיז ןיא טגָארט רע ןמז לכ ,ןופרעד ךיורבעג
 ; "טפַאשלעזעג רעד ןופ רעילג סעלַאיַאל , ַא זיא רע ןמז לכ רעדָא
 רעדָא טריקסיּפנָאק םוטנעגייא סָאד טרעװו לֵאפ ןעטרהעקרעפ ןיא
 עטּפעלשרעפ ףרוד ןרעוו ןענורוצ לָאז סע טכַאמעג טרעוו סע
 יזַא טביילב ןוא ןיא םוטנעגייא סָאד .ןעסעצָארּפ"טכירעג
 .םוטנעגייא ס'ףיא םעד טינ ,םוט נעגייא- סט צַא טש
 -לעצנייא םעד ייב גיליווטומ קעװַא טינ טמהענ טַאַאטש רעד סָאװ
 טניימ ,טַאַאטש םעד ןופ טָאה רעניצנייא רעד סָאװ ,סָאד םענ
 .ןילַא ךיז טינ טביורעב טַאַאטש רעד זַא ,ןעגָאז וצ לעיפיוזַא רָאנ
 -נוא רעדָא רענריב רעטוג ַא .ה .ד ,ךיא-סטַאַאטש ַא זיא סע רעוו
 א ז ַא סלַא טרעטשעגנוא טוג-ךהעל ןייז טלַאה רעד ,ןַאהטרעט
 ןיא סקעדָאק-ץעזעג םעד טיול .ךיא רענעגייא ןַא סלַא טינ ,ך י א
 ןופ ןעליוו םעד ךרוד , סניימ ןָא ףור ךיא סָאװ ,סָאד םוטנעגייא
 טָאג ןופ ןעליוו ן'כרוד סניימ רעבָא זיא סע ."ץעזעג ןופ ןוא טָאג
 -טנַא טשינרָאג טָאה טָאַאטש רעד יוװ -- גנַאל ױזַא רַאנ ץעזעג ןוא
 | ,םעד ןעגעק

 ןעגנורעפילבָא-ןעפַאוו ,סעיצַאירּפָארּפסקע ענעדיישרעפ יד ןיא
 עסאק-הכולמ יד סָאװ ,תושורי יד .ש .ב .צ יוװ) ןעכיילגרעד ןוא
 טהעז ,(טייצ ןיא טינ ךיז ןעדלעמ םישרוי יד ןעוו ,וצ טמהענ
 -ןירפ ןעטקעדרעפ-ךילנהעוועג םעד ךילטייד ןוא רָאלק עקַאט ןעמ
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 -נענייא רעד זיא ,"טָאַאטש רעד, , ק ? ַא ם סָאד רָאנ זַא ,ּפיצ

 .רעטלַאהדןהעל ַא זיולב זיא רענלעצנייא רעד ןוא ,רעמיט

 ןעבָאה טינ ןָאק טַאַאטש רער זַא ,ןעגָאז טימרעד ?יוװ ךיא

 ןיילַא ךיז ב י 9 | צ לָאז ןיא סע רעװ זַא ,טכיזבַא יד

 ; דנעבאהליואוו רָאנ וליפא רעדָא ךייר ןייז רָאגנ ,םוטנעגייא ןעבָאה

 סעּפע רעדָא ןעזָאלוצ ,ןהעטשעגוצ טשינרָאג רע ןָאק רימ סלַא רימ

 לייוו ,ןעטלַאהבִא טינ םזירעּפוָאּפ םעד ןָאק טַאַאטש רעד .,ןעבעג

 רעד .ךיא ןיימ ןופ טייקמירַא ןַא זיא ץיזעב ןופ טייקמירָא יד

 -עדנַאנַא רעדָא לַאפוצ רעד סָאװ ץוחַא ,טשינרָאג ןיילַא ז י א סָאװ

 טימ ט א ה רעד ,םהיא ןופ טכַאמ ,טַאַאטש רעד ונייהד ,רער

 ןוא .םהיא טיג רערעדנַאנַא סָאװ רעסיוא ,טשינרָאנ ךיוא טכער

 סָאװ ,סָאד רָאנ ן ע ב ע ג םהיא טעװ רערעדנַא רעגיזָאד רעד

 .|ע נ עיד ךרוד הטרעוו זיא רע סָאװ .ה .ד ,טנעידרעפ רע

 -ילַאער טַאַאטש רעד רָאנ ,הטרעוו ןייז ךיז ןופ טריזילַאער רע טינ

 .הטרעוו ןייז םהיא ןופ טריז

 םעד טימ לעיפ ךיז טניטפעשעב עימָאנַאקעילַאנָאיצַאנ יד

 -ָאיצַאנ, סָאד רעביא סױרַא טייוו רעבָא טגעיל רע .דנַאטשנעגעג

 -ירָאה רעד ןוא ןעפירגעב יד רעדייא רעטייוו קעוַא טהעג ןוא ?עלַאנ

 -סטַאַאטש ןעגעוו העידי ַא רָאנ טָאה רעכלעוו ,טַאַאטש ןופ טנָאז

 רעבירעד .ןעלייטרעפ טינ סָאד יו רהעמ ןָאק ןוא םוטנעגייא

 עסיועג וצ םוטנעגייא ןופ ץיזעב םעד טַאַאטש רעד טדניב

 .ש .ב .צ ,ייז וצ ךַאז עדעי טדניב רע יו - ןע גנוגנידעב

 עכלעוו ,עהע י ד רָאנ ןעטליג טזָאל רע סָאװ טימרעד ,עהע יד

 ןיימ ןופ סױרַא יז טסייר רע ןוא ,טרינָאיצקנַאס םהיא ןופ ןיא

 -נענגייא | י י מ טסלָאמַאד רָאנ רעבָא ןיא םוטנעגייא .טכַאמ

 רָאנ :1 ע ג נו ג ני ד ע ב } ה ַא סע בָאה ךיא ןעוו ,םוט

 ,םוטנענייא ךיא בָאה "ךיא) ר ע ט ג ני ד ע ב נו א ןַא סלַא

 .וו .זַא .א לעדנַאה ןעיירפ ןָא רהיפ ,שינטלעהרעפ-סעבעיל ַא סילש

 ,עגיניימ סָאד ןוא רימ ןעגעוו טינ ךיז טרעמיק טָאאטש רעד

 רַאפ ףערטעב ַא סעּפע בָאה ףיא :עגינייז סָאד ןוא ךיז ןענעוו רָאנ
 סלַא ,"דנַאל ןופ דניק, סלַא ,ד ניק ן יי ז סלַא רָאנ םהיא
 טימ טריסַאּפ סָאװ ץלַא .םהיא רַאפ טשינרָאג ךיא ןיב "ךיא ,

 סָאװטע רָאנ דנַאטשרעּפ ס'טַאַאטש םעד טול זיא ,ךיא סלַא רימ

 ,טייקטמירָארעּפ ןיימ יװ םוטכייר ןימס :ס ע ג י 5 ע פו צ
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 ַא רָאנ םהיֵא רַאפ ןיב סניימ זיא סָאװ ץלַא טימ ךיא רעבָא ביוא

 :ןעפיירנעב טינ ד י מ ןָאק רע ןַא ,סָאד טזייוועב ןַאד ,לַאפוצ

 "וצ זיא דנַאטשרעפ ןייז רעדָא ,ןעפירגעב ענייז רעכירַא גייטש ךיא

 ןָאהט טשינ רָאנ ךיוא רע ןָאק רעבירעד .ןעפיירגעב וצ ךימ ץרוק

 ,ךימ רַאפ

 ןופ טייקניוָאלהטר עוו יד זיא םזירעּפוָאּפ רעד
 הטרעוו ןייק ןעריזילַאער טינ ןָאק ךיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ,ר י מ
 .עבלעזיד ןוא סנייא םזירעּפוָאּפ ןוא טַאַאטש זיא רעבירעד ךיז ןופ

 ַא טָאה ןוא הטרעוו ןיימ וצ ןעמוקוצ טינ ףימ טזָאל טאאטש רעד

 לָאמעלַא טנעלענבָא זיא רע :טייקניזָאלהטרעוװ ןיימ ךרוד רָאנ םויק

 -ַאולּפסקע וצ ךימ .ה .ד ,ןעצונ רימ ןופ .ןעהיצ וצ ,םעד ףיוא רָאנ

 -עב ךיורנרעפ רעגיזָאד רעד געמ -- ןעכיורברעפ ,ןעביורעב ,ןריט
 ןופ גנוצנַאלּפטרַאפ יד גרָאזעב ךיא סָאוװ ,םעד ןיא רָאנ וליפא ןהעטש
 ןייז לָאז ךיא ,ליוו רֶע .(טַאירַאטעלָארּפ) ס ע ? ַא רּפ -- ןימ םעד
 ,"רוטַאערק ןייז

 ןעוו ,ןרעו טפאשענבָא טזירעּפוָאּפ רעד ןָאק טסלָאמַאד רָאנ

 ךיא .זיײרּפ ןיימ ןייֵלַא ךַאמ ןוא הטרעוו ַא ןיילַא רימ ביג ךיא

 וצ ןעביוהרעד ידכ ,דנַאטשפיוא ןַא ןעכַאמ ,ןעביוהפיוא ךיז זומ

 .ןרעוז

 ןעזייא רעדָא ,טנעווייל ,לחעמ -- ןעפַאש טינ לָאז ךיא סָאװ

 רעד ןופ שינרעטַאמ טימ סױרַא גירק ךיא עכלעוו ,ןעלהיוק ןוא

 ןעריזילַאער ליוו ךיא ןוא טייברַא ןיימ זי א ץְלַא סָאד --- דרע
 ךיא ננָאל יו ןענָאלק רעבָא ךיז ןָאק ךיא ןופרעד הטרעוו םעד

 : הטרעוו רהיא טיול טלהָאצעב טינ רימ טרעוו טיײברַא ןיימ ,ליוו

 ךיז טעוװ טַאַאטש רעד ןוא ןרעה טינ ךימ טעוו רעלהָאצ רעד

 טינ טעװ רע ןענַאװ זיב ,גנַאל ױזַא שיטַאּפַא ןעטלַאהרעּפ ךיוא

 -סיורַא טינ לָאז ךיא ידכ ,"ןעליטשנייא , ךימ זומ רע זַא ,ןעקנעד

 רעד ייב .ארומ טָאה רע רעכלעוו רַאפ ,טלַאװעג ןיימ טימ ןעצַאלּפ
 לָאז ןוא ,ןעביילב סע טעװ רעבָא ?"גנוליטשנייא , רעניזָאד
 ףיױרַא רע טלַאֿפ ,רערהעמ ןעגנַאלרעפ וצ ןעלַאפנייא רימ

 סעּפַאלךעבייל ענייז ןופ חכ ןעצנַאנ םעד טימ רימ ףיוא
 ןיא רע ,תויח יד ןופ גינעק רעד זיא רע ןעד :לעגענירעלדָא ןוא

 םעד טימ ןענענונעב טינ ךיז זָאל ךיא ןעוו .רעלדָא ןוא בייל

 םוק ןָאד ,"ןעלהָאצעב ךיז ןעֶכַאַמ וצ , .ה .ד ,ערָאװ ןייֵמ ןופ זיירּפ
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 ןופ רעמהענבָא םעד טימ טקילפנַאק א ןיא ךַאז עטשרע יד ךיא
 -ייזנעגעג ַא ךרוד טקילּפנָאק רעד ןייא ךיז טליטש .ערַאו רעד
 טכייל ןעכַאמ טינ טַאַאטש רעד טעװ ,גנוגידנעטשרעפנייא רעניט
 יד ױזַא יו ,גינעו טרעמיק םהיא םיראוו ,ןעגנודנעוונייא ןייק
 ןעלעטש ייז ןמז לכ ,ערעדנא יד טימ ענייא ךרוד ןעמוק ענלעצנייא
 טגנאפ רהאפעג ןייז ןוא ןעדאש ןייז .געוו ןיא טינ םהיא ייברעד ךיז
 יד טימ ענייא ןעמוקכרוד טינ ןענָאק ייז ואוו ,ָאד טשרע ןָא ךיז
 ייז לייוו ,רהָאה יד ראפ ןעסייר ןָא ךיז ןעביוה ייז ןעוו ,ערעדנא

 ,ןעדיילרעפ טינ ןָאק טַאַאטש רעד .ןעכיילנסיוא טינ ךיז ןענָאק
 ; ןעשנעמ םוצ תוכייש רעטקעריד א ןיא ןהעטש לָאז שנעמ רעד זא

 רע ,ר ע ל ט י מ ר ע פ -- סלַא ןעשיווצ ןעקורניירַא ךיז זומ רע

 סָאװ ,ןעוועגנ זיא סוטסירק סאו .ןעש שימ ניי ר א ךיז זומ

 רעד ןרָאװעג זיא סאד ,ךריק יד ןוא ענילייה יד ןעוועג ןענייז סע

 תובבלה דוריּפ א טכאמ רֶע ."רעלטימרעפ , א ךילמענ ,טַאַאטש
 רעד ןיא "טסייג , סלא ךיז ןעלעטש וצ ידכ ,ןעשנעמ יד ןעשיווצ

 ןרעװ ,ןיול ןרעכעה א ןעגנאלרעפ עכלעוו ,רעטייברא יד .טימ

 ןעגירק סע ןעליוו ייז יוז דלַאב ױזַא ,רעכערברעפ יו טלעדנַאהעב

 -וקעב גנאווצ ןהָא ?ןָאהט ייז ןעלָאז סאו .ג נ א ו ו צ ךרוד
 א טַאַאטש רעד טקילברעד גנאווצ םעד ןיא ןוא ,טינ םהיא ייז ןעמ

 ,קעוא טלעטש ךיא רעד סאוו ,גנומיטשעבזזיירּפ א ,ףליה-טסבלעז
 ,םוטנענייא ןייז ןופ גנוריזילאעריהטרעוו עיירפ ,עכילקריוו א

 יד ,אזלא ,ןעלָאז סאוו .ןעזָאלרעד טינ ןָאק טַאַאטש רעד עכלעוו
 טיִנ ןוא ךיז ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז ?ןָאהט ןעביוהנָא רעטייברא

 | -- -- 4 טַאַאטש ן'פיוא ןעקוק

 רעלעירעטַאמ ןיימ טימ טהעטש ףאז יד יו טקנוּפ רעבָא
 רעד .טייברא רעגיטסייג ןיימ טימ ךיוא סע טהעטש יוזא ,טייברא
 עניימ עלא ראפ הטרעוו םעד ןעריזילאער וצ רימ טכיולרע טַאַאטש
 הטרעוו א ריזילאער ךיא) ןעדנוק ייז ראפ ןעניפעג ןוא ןעקנאדעג

 דובכ בָא ריִמ ןעביג רערעהוצ עניימ סאוו ,םעדכרוד ןיוש ייז ראפ

 גנאל יו ,גנאפ יוזא רָאנ ץלא סאד רעבא ; (ןעכיילגרעד ןוא
 ךיא בָאה .ןעקנאדעג ע נ יי ז --- ןענייז ןעקנאדעג ע ניי מ
 רע .ה .ד) ןייז םיכסמ טינ ןָאק רע עכלעוו וצ ,ןעקנאדעג רעבא
 רימ רע טביולרע ןאד (ןעקנאדעג ענייז סלא ןעמהעננָא טינ ייז ןָאק
 ייז ןעגנערב וצ ,הטרעוו ַא ייז רַאפ ןעריזילַאער וצ טינ סיואכרוד



 387 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 ןענייז ןעקנַארעג עניימ .ש יוט סיו א ןוא ר ה ע ק ר ע פ ןיא

 ,טַאַאטש ןופ דסח םעד ךרוד ןעבעגעג רימ ןרעוו ייז ןעוו רָאנ ,יירפ

 ןעריפָאזָאליפ יירפ .ןעקנאדעג ס'טאשטש םעד ןענייז ייז ןעוו .ח .ד

 -סטַאַאטש , סלא ךיז טלאה ךיא טייוו יו ףיוא ,רָאנ ךימ רע טזָאל

 ,ןעריפָאזַאליפ טינ ךיא רָאט טַאַאטש םעד ןעגעקטנא ;"הָאזָאליפ

 ןיא סיורא םהיא ףלעה ךיא סאוו ,טסנָאז טינ זיא רע ןרעג יװ
 ךיא יו ױזַא ,ץרוק --- ."תובוט, םהיא והט ןוא "ןעטיונ, ענייז

 טסגידעגנג טַאַאטש ןופ זיא סאוו ,ךיא א יוװ רָאנ ןעטכארטעב ךיז זומ

 רעכילצעזעג ראפ בתכ ןייז טימ טגרָאזעב זיא סאוו ,טעטַאטשעב

 טינ ךיוא רימ זיא יוזא ,סאּפ-ייצילַאּפ א טימ ןוא גנורהיפפיוא

 ןעדייס ,סניימ זיא סאוו סאד ןופ הטרעוו א ןעריזילאער וצ טביולרע

 א יו םהיא ןופ טלאה ךיא סָאװ ,סנייז יו סיורא ךיז טזייוו סָאד

 רע טלַאה טינ זַא ,ןעגעוו ענייז ןייז ןעזומ ןעגעוו עניימ .טוג-ןהעל

 טינ זַא ,ןעקנַאדעג ענייז ןייז ןעזומ ןעקנַארעג עניימ ; ןעֶלּפ ןיא ךימ

 .ליומ סָאד רימ רע טּפָאטשרעּפ

 ,ןעקערש וצ לעיפיוזא טינ ךאז ןייק ראפ ךיז טָאה טַאַאטש רעד
 יוזא טינ רע זומ ךאז ןייק ןוא ,םעניימ הטרעוו םעד ראפ ?עיפיוו

 ןָאק סאוו ,טייהנעגעלעג עדעי יוװ ,ןעטיהרעפ וצ ןעכוז גיטכיזרָאפ

 ןעריזילאער וצ ,ןע ה טר עוו ר ע פ וצ ןיילא ךיז ןעכאמ רימ ךיז

 טהעז רעכלעוו ,טַאַאטש ןופ אנוש-םד רעד ןיב ךיא .הטרעוו ןיימ

 רעבירעד .ךיא רעדא רע :ויטאנרעטלא םעד ךיז ראפ גידנעטש

 ןעזָאלרעד וצ טינ ך י מ רָאנ טינ ןעסָאלשטנע טסעפ יוזא רע זיא
 .סניימ ןזיא סאוו ץלא ןעקירדוצרעטנורא ךיוא רָאנ ,גיטליג ןרעוו

 םוטנעגייא ןייק .ה .ד ,םוטנעגייא ןייק ָאטינ זיא טַָאַאטש םעד ןיא

 ן'כרוד רָאנ .םוטנענייא-טאאטש זיולב רָאנ ,םענלעצנייא םעד ןופ

 ךרוד רָאנ ןיב ךיא יוװ יוזא ,בָאה ךיא סאוו ,ךיא בָאה טַאַאטש

 ,סָאד רָאנ ןיא םוטנעגייא:טאווירּפ ןיימ .ןיב ךיא סאוו ,םהיא

 ,עגינ יי ז סאד ןופ רימ ראפ רעביא טזָאל טַאַאטש רעד סאוו

 -עילגטימ ערעדנא ןופ (סע טריווירּפ) בָא סע טסייר רע סאוו טימרעד
 .םוטנעגײא:טַאַאטש זיא סע :טַאַאטש ןופ רעד

 רעטייוו סָאװ ךיא ?היפ טַאַאטש םוצ עיציזַאּפָא ןיא רעבָא
 ,טכאמ עסיורג א ןעבילבעגרעביא ךָאנ זיא רימ זא ,רעכילטייד ץלא
 רָאנ טרעהעג סאוו ,ץלא רעביא .ח .ד ,ןיילא ךימ רעביא טכאמ יד
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 ןיימ זיא סע סאוו ,טימרעד רָאנ טריטסיזקע סאוו ןוא ןיילא רימ וצ
 .סנעגייא

 ענייז רהעמ טינ ןענייז ןעגעוו עניימ ןעוו ,ךיא והט סאוו
 ךיא ? ןעקנאדעג ענייז רהעמ טינ ןענייז ןעקנאדעג עניימ ןוא ןעגעוו

 ע ני י מ ןיא !םהיא ףיוא טינ קוק ןוא ךיז ףיוא ךימ זָאלרעפ

 ןייק ןופ עיצקנאס ןייק טינ ףראד ךיא עכלעוו ראפ ,ןעקנאדעג

 סעכילקריוו ןיימ ףיא ץיזעב ,דָאנג רעדא שינביולרע ,גנומיטשוצ

 .רחסמ ןערהיפ ןָאק ךיא ןעכלעוו טימ ,םוטנעגייא ןא ,םוטנעגייא
 ןיב ךיא ןא ,ן ע ג נו פ א ש עניימ ייז ןענייז עניימ סלא םיראוו

 ךיא :ןעקנאדעג ע ר ע ד נ א ראפ ןעבענוצקעווא ייז דנַאטשמוא
 ןאד ןענייז עכלעוו ,ערעדנא ףיוא סיוא ייז טייב ןוא ףיוא ייז ביג

 .םוטנעגייא סעטפיוקעגייינ ןיימ

 ץוח א טשינרָאג ?םוטנעניא } י י מ אולא זיא סאוו
 ןיב םוטנעגייא ןעכלעו וצ ! ט כ א מ ןיימ ןיא זיא סאוו ,סאד

 - כ ע מ ר ע ד -- ךיא ןעכלעוו וצ ,ןעדעי וצ ?טגיטכערעב ךיא
 סאוו טימרעד ,טכערסמוטנעגייא סאד ךיז ביג דא .ףיז גיט

 ןופ ט כ א מ ירד ךיז ביג ךיא סאוו רעדא ,םוטנעגייא ךיז םהענ ךיא

 .גנוגיטכעמרעד יד ,טכאמלופ יד ,רעמיטנעגייא םעד

 ןעסיירקעװַא טינ רימ ייב ןָאק ןעמ סָאװ רעביא ,ךַאז עדעי
 -יישטנע טכאמ יד לָאז ,טוג ,ונ ; םוטנעגייא ןיימ טביילב ,טבאמ יר

 -נונפָאה עניימ עלא ןעגעל ליוו ךיא ןוא ,םוטנעגייא םעד רעביא ןעד

 ןָאל ךיא סאוו טכאמ יד ,טכאמ עדמערפ ! טכאמ ןיימ ףיוא ןעג
 ןיימ לָאז זיא :םענעגייאבייל א ראפ ךימ טכאמ ,ןרעדנאנא ראפ
 -ירעד ךימָאל ! רעמיטנעגייא ןא ראפ ןעכאמ ךימ טכאמ ענעגייא
 ,ערעדנא ןעבעגעגבָא בָאה ךיא עכלעוו ,טכאמ יד ןעמהענקירוצ רעב
 !טכאמ רענעגייא ןיימ ןופ טייקרַאטש יד גידנעהעטשרעפ טינ
 ןיימ ןיא ,טכיירג טכאמ ןיימ ןיהואוו ,ןעגאז ןיילא רימ ךימָאל
 ,ץלא םוטנענייא סלא ךורּפשנָא ןיא ןעמהענ ךימָאל ןוא ,םוטנעגייא
 ןיימ ךימָאל ןוא ,ןעננאלרעד וצ גונעג קרַאטש ךימ להיפ ךיא סאוו

 לעיפיוו ףיוא ,לעיפיוזא ףיוא ןרעטיירבסיוא םוטנעגייא סעכילקריוו
 .ןעמהענ וצ ךימ ג י ט כ ע מ ר ע ד --- .ח .ד ,ךימ גיטכערעב ך י א

 רעד טינ ,ןעצוננעגייא יד ,םזיִאנע רעד ןעדיישטנע זומ ָאד

 -רעהמראב יו ,ןעוויטָאמ-סעבעיל יד טינ , ע ב ע י 5 ןופ ּפיצנירּפ
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 ןוא טייקניטכערעג וליפא רעדא טייקניטימטונ ,טייקדלימ ,טייקניצ

 ,עבעיל --- ןופ גנוניישרע ןא זיא איציטסוי יד וליפא םיראוו) רשוי
 ןוא ר ע פ פ ַא רָאנ סייו עכעיל יד ;(טקודָארּפ-סעבעיל א

 | ,"ננורעפּפָאפױא , טרעדָאפ
 -ָאוצבֶא ךיז ,ןרעפּפָא וצ סעפע טינ טכַארט םזיִאנע רעד

 זומ ,ךיוררב ךיא סאוו :ךאפנייא טסילשעב רע :סעּפע ןופ ןענ

 -םנינרעפ ןעבעג וצ סעבָארּפ עלא .ןעגירק סע לעוװ ןוא ,ןענָאה ךיא

 םעד ןופ טמארטשענסיורא ןעבָאה םוטנענייא ןעגעוו ןעצעזעג עניט
 ןופ םי ןעטסיװ א ןיא עבעיל ןופ !סוגסיוא-םי ,עטכוב} םיזוב
 ןליפא ןופרעד עמהאנסיוא ןייק ןעכאמ טינ ןָאק ןעמ .תונקת
 ןרעוו טגרָאזרעפ ףראד רעדעי .םזינומָאק ןוא סזילאיצַאס םעד ראפ
 ,גיטכיו לעיפ טינ ייברעד זיא סע ןוא ,ןעלטימ עדנעגינעג טימ

 ןעטסילאיצַאס יד יװ ,ןעניפעג ךיז ןעלעוו ןעלטימ עניזָאד יד יצ

 טעוו ןעמ יצ ,םוטנעגייא טאווירּפ ןופ םרָאפ א ןיא ,ןעבָאה ןעליוו
 פהיפעג רעֶד ,טפַאשניימעג-רעטיג רעד ןופ שיטסינומָאק ןעמהענ ייז

 רע -- רעגינלעזרעד ןעלעפ עדייב ןיא טביילב ענלעצנייא יד ןופ
 עדנעלייטרעפ עניד'רׂשוי יד .טייקניננעהבָא ןופ ?היפעג א טביילב

 ;להיפעגירשוי רהיא לעיפיוו ,ןופרעד ןעבָאה רימ טזָאל עיסימָאק
 ;רימ ראפ .רָאפ טביירש ,ןעמעלא ראפ גרָאז ע ד נ ע ב ע י ? רהיא
 םעד ןיא גנורעטש ערענעלק ןייק טינ טגעיל ,םענלעצנייא םעד
 -5פע צ ניי א םעד ןיא יו ,ןעגעמרעפדוויטקעלָאק

 רעד ייס .רענעי טינ ,סניימ זיא רעד טינ : ערעדנא ןופ ןעגעמרעפ
 א ןעמוקעב ןופרעד רימ טזָאל רעכלעוו ,לל2 םוצ טרעהעג ןענעמרעפ
 ראפ ץלא רע זיא ,רעציזעב ענלעצנייא וצ טרעהענ רע ייס ,לייט
 רעביא טינ העד ןייק בָאה ךיא יו תויה ,ננאווצ רעניבלעזרעד רימ
 טפאש םזינומָאק רעד סאוו םעדכרוד ,אברדא .עדייב יד ןופ םענייק
 -נורא רהעמ ךָאנ ךימ רע טקירד ,םוטנעגייא עכילנעזרעּפ סעדעי בָא
 -ענגלא רעד ןופ וניהד ,ןרעדנַאנא ןופ טייקגיגנעהבִא רעד ןיא רעט
 -יקַאטַא טינ לָאז רע ךיוח יו ןוא ;ללכ םעד ןופ רעדא טייהניימ
 ןילַא ,ןרהיפוצנייא טקעװצעב רע סָאװ זיא ,טַאַאטש םעד ןעד
 טרעדניה סאוו ,דנַאטשוצ א , ס וװ ט ַא ט ס א ,טַאאטש א רעדעיוו
 -ןמָאק רעד .רימ רעביא טפאשרעהרעביא ןא ,גנוגעוועב עיירפ ןיימ
 ,גנוקירדרעטנוא רעד ןעגעקטנא טכער טימ ףיוא ךיז טלעטש םזינ
 ףָאנ רעבא ;רעמיטנענייא ענלעצנייא יד ןופ דייל ךיא סאוו
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 ןופ דנעה יד ןיא ןיירא טגעל רע סָאװ ,טכאמ יד זיא רעניד'ארומ
 | ,ללב םעד

 "וצסיוא ידכ ,געוו רעדנַאנַא ףיוא ךיז טמהענרעפ םזיִאגע רעד
 סָאװ בא טראוו :טינ טנָאז רָע .ןומה ןעזָאלציזעב םעד ןעטָאר
 ןעקנעש ריד --- ?לכ ןופ ןעמָאנ ןיא טעוו עיסימָאק עגיד'רשוי יד
 יד ןיא ןעמוקענרָאפ ןָא גיבייא ןופ ןיא ןעקנעש אזא םיראוו)

 ,"טסנעידרעפ טיול  ןעבענעג ןרעדעי טָאה ןעמ ואוו ,"ןעטַאַאטש
 טָאה ,טנ עי ד ר ע פ טָאה רענייא ֿפעיפיוו סָאמ רעד טיול .ה .ד
 וד סָאװ םהענ ןוא ןָא ףיירג :טגָאז רע;( ט נעיד ר ע ד ךיז
 ןעמעלא ןופ געירק רעד טרעלקרעד טרעװ טימרעד ! טספראר
 .ןעבָאה ?יוו ךיא סאוו ,םיטשעב ןיילא ךי א .ןעמעלא ןעגעקטנא

 םיראוו ,המכח עיינ ןייק טינ רָאנ תמאב זיא סאד ,ונח --
 ,ןעצונ ענעגייא ערעייז ןעכוז סָאװ ,עלא ןעטלאהעג ןעבָאה יוזא
 "ו ןָא גיבייא ןופ

 ןעמ ביוא ,יינ ןייז לָאז ךאז יד ,גיטיונ םינ רָאג זיא'ס ---
 טינ ןיוש ןָאק טקנוּפ רעטצעל רעד טָא ןוא .ןעניז ןיא רָאנ סע טלאה
 -ערוצ לָאז ןעמ ןעדייס) רעטלע ןעכיוה ּףיוא עיזנעטערּפ ןייק ןעבָאה
 םיראוו ; (ןעצעזעג עשינאטראּפס ןוא עשיטּפיגע יד רעהא ןענעכ
 ןיא ןעגנורדעגניירא זיא המכח יד טָא גינעוו יו ,ןהעז ןָאק ןעמ
 טדער סאוו ,ףרואוורָאפ ןעגירעהירפ םעד ןופ ,ןייזטסואוועב רעזנוא
 ןעמ .ןעצונ ענעגייא ערעייז ןעכוז סאוו ,יד ןעגעוו ננוטכארעפ טימ
 זיא ןעפיירגנָא ןופ גנולדנאה עניזָאד יד זא ,ןעסיוו עקאט סע ףראד
 ,טסיָאנע םעד ןופ טאהט ענייר יד זיא סע רָאנ ,עכילדנעש ןייק טינ
 .ןיילא ךיז טימ ןעסירעצ טינ זיא רעכלעוו

 טינ ,םענלעצנייא םעד ןופ טינ ,רהעמ טינ טראוורעד ךיא ןעוו
 טסלאמאד טשרע ,ןעבעג ןיילא רימ ןָאק ךיא סאוו סאד ,5ב ןופ
 ; עבעיל --- רעד ןופ ץעניקירטש רעד ןופ םיורא ךיז ךיא הערד
 ט פיי ר נ רע ןעוו ,ןומח א ןייז וצ ףיוא ןאד טשרע טרעה ןומה רעד
 סָאװ ,גנופָארטשעב יד ןוא ןעפיירגנָא ן'רַאּפ ארומ יד רָאנ ן א
 ןעּפאכ ןא ,סאד רָאנ .ןומה א ראפ םהיא טכאמ ,ראפרעד טמוק
 א טפאש אמנַאד יד טָא רָאנ -- ,ןעכערברעפ א , ד נ י ז א זיא
 זיא ןיירעד ,זיא רע סאוו טביילב ןומה רעד סאוו ,סאד ןוא .ןומה
 ,ןהעטשעב אמגָאד יד טזָאל רע סאווראפ ,גירלוש יוזא טקנוּפ רע
 -ענוצקירוצ ייז) "גיצוננעגייא , ןרעדאָפ עכלעוו ,לעיִצעּפס ענעי יו
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 ,ץרוק .ןעריטקעּפסער ייז לאז ןעמ (טראוו טבעילעב רעייז ןעב
 רעיינ, רענעי ןופ ןייז טסואווע ב א ןיא ל?עננאמ רעד

 טגארט ןיילא סאד -- ןייזטסואוועב-דניז עטלא סאה ןוא ,"המכח

 | ,דלוש יד
 -ופרעפ ןעלעוו ייז זא ,טייוו יוזא ןעמוק ןעלעוו ןעשנעמ יד ןעוו

 ןעבָאה רערעדעי טעוװ ןאד ,םוטנעגייא ראפ טקעּפסער םעד ןעד

 -יוזא ,ןעשנעמ עיירפ ןרעוו ןעפאלקש עלא יוװ טקנוּפ ,םוטנענייא

 ;.רראה סלא ןרראה רעייז רהעמ טינ ןעטכא ייז יו דלאב

 ןעלטימ יד ןעכאפלעיפרעפ םעד ןיא ךיוא ןעלעו ןענייארעפ

 םוטנעגייא ןייז ןעלעטש רעכיז ןעלעוו ןוא םענלעצנייא םעד ןופ

 | .ןעפירגנָא עלא ןופ

 ןייז עדניימעג יד ףראד ןעטסינומָאק יד ןופ גנוניימ רעד טיול
 ןוא רעמיטנענייא ןיב ך י א ,טרהעקרעפ .,ןירעמיטנענייא יד
 .םוטנעגייא ןיימ ןעגעוו ענירעביא יד טימ רָאנ ךיז גידנעטשרעפ
 רימ ךיא ביוה ,טינ טלעפעג רימ סאוו ,עדניימעג יד סעּפע טוהמ

 ןיב ךיא .םוטנעגייא ןיימ גידייטרעפ ןוא רהיא ןעגעקטנא ףיוא
 .גילייה ט'נ זי א םוטנעגייא סאד רעבא ,רעמיטנעגייא ןא
 רָאנ ןעמ זיא רעהַאזיב ,ןיינ ? רעציזעב ַא ןייז זיולב ךיא לָאז

 ןופ ץיזעב םעד ןיא טרעכיזעג ןעוועג זיא ןעמ ןוא ,רעציזעב ןעוועג
 םעד ןיא טזָאלעג ךיוא עגירעביא יד טָאה ןעמ סאוו םעדכרוד ,קלח א
 ןיב ךיא ;ץלא רימ טרעהעג רעבא טציא ;קלח א ןופ ץיזעכ
 ךיא סאו וא ךיורב ףיא סאוו ,ץל א ןופ רעמיטנעגייא

 יד :סע טסייה שיטסילאיצַאס ביוא .תושר ןיימ ןיא ןעבָאה ןָאק
 : טסיָאגע רעד טנָאז -- ,ךיורב ךיא סָאװ רימ טיג טפאשלעזעג

 -עגעב ןעטסינומָאק יד ביוא .ךיורב ךיא סאוו רימ ם ה ע נ ףיא
 -נענייא ןַא יו טסיָאגע רעד ךיז טמהענעב ,רעּפעלש יוװ ךיז ןעה
 .רעמיט

 -ולנעב וצ סעבָארּפ עלא ןוא *"ןעננורעדירברעפ-זענאווש , עלא

 ,עבעיל ןופ ּפיצנירּפ םעד ןופ ךיז ןעמהענ עכלעוו ,ןומה םעד ןעק
 -לָאהעג ןומה רעד ןָאק םזיִאנַע םעד ןופ רָאנ .ןעלַאפכרוד ןעזומ

 -- ןוא ןעפאש ןיילא ךיז רע זומ ףפליה עגיזָאד יד ןוא ,ןרעוו ןעפ

 -ליואוו עסיוועג ףיוא ךיז טהיצעב ןעמָאנ רעד וַא ,סיוא טהעז סע *
 .רעצעזרעביא רעד -- .טווצ ס'רעסאפרעפ םעד ןופ תורבה עגיטעמ
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 וצ ארומ ןעגניווצ טינ ךיז רע טזָאל .ןעפאש ןיילא סע ךיז טעוו

 ןעדעי ןרילרעפ ןעלעוו טייל יד, .טכַאמ ַא רע זיא ןַאד ,ןעבָאה

 ,"ןעבָאה וצ ארומ יוזא ןעגניווצ טינ ייז לָאז ןעמ ןעוו ,טקעּפסער

 ."לעוויטש ןיא רעטָאק רעד, ?עכיב-השעמ םעד ןיא ךיז טביירש

 טפאשעגבָא טינ ןָאק ןוא טינ לָאז םוטנעגייא סאד ,ָאזלא

 עשיטסנעּפשענ יד ןופ ןרעוו ןעסירעגסיורא רעסעכ זומ סע ,ןרעוו

 םאד ןעדניוושרעפ טעװ ןַאד .םוטנענייא ן י י מ ןרעוו ןוא דנעה

 ,לעיפיוזא וצ טכער ןייק טינ בָאה ךיא זא ,ןייזטסואוועב עגיד'תועט

 -- .ךיורב ךיא לעיפיוו

 ןָאק שנעמ ַא לעיפיו רועיש א ָאד רעבָא ןעד זיא

 סָאר יו טהעטשרעפ ןוא לעיפ טכיורב סע רעװ ,אי ,ונ "! ןעכיורב

 יװ ,ןעמונעג סָאד טייצ רעדעי וצ עקאט ךיז טָאה ,ןעמוקעב וצ

 סע .רעישזלא ןעזיוצנארפ יד ןוא טנעניטנָאק םעד ןָאעלָאּפאנ

 רעלופ-טקעּפסער רעד זא ,םעד םוא רָאנ רעבירעד ךיז טלעדנאה

 .טכיורב רע סאוו ,ןעמהענ וצ ןענרעלסיוא ךיז ךילדנע לָאז "ןומה ,

 -עקטנַא ךיז טרהעוו ,יִא ,יא -- ,טייוו-וצ ךייא טגנַאלרעד רע ביוא

 -- ֹוצ םעּפע םהיא ןעטוג טימ ביוחמ טינ רָאנ טייז רהיא ! ןעג

 רעניטכיר רעדא ,טנרעלעג ןענעק ךיז טָאה רע ןעוו .ןעקנעש

 בארא טפראוו ,ןענעק ךיז טנרעל סאוו ,ןומה םעד ןופ רעד ,טגָאזעג

 ערעייא לחומ זיא רע סאוו טימרעד ,טפאשנעגייא-ןומה יד ךיז ןופ

 םהיא טרעלקרעד רהיא סאוו ,ךילרעכעל רעבא זיא סע .תובדנ

 ןופ ןעבעל טינ לי רע ןעוו ,"שירעכערברעפ ןוא גידניז , ראפ

 ערעייא .ךיז ראפ ןָאהט סעּפע ןיילא ןָאק רע ?ייוו ,תובוט ערעייא

 טגידייטרעפ בא םהיא ןעטלאה ןוא םהיא ןענירטעב ןעגנוקנעש

 טרהעקרעפ רהיא טליוו ; קראטש ןייז רהיא טעװ ,םוטנענייא רעייא

 ןעבָאה רָאנ רשפא ןוא ,ןעקנעש וצ טייקניהעפ רעייא ןעטלאהפיוא

 עמירא ראפ הבצק) תובדנ רהעמ סאוו ,טכער עשיטילָאּפ רהעמ ץלא

 ןענַאװ זיב ,גנאל יוזא ןהעגנֶא סע טעוו ,ןעבעג טנָאק רהיא (טייל

 *.ןתענ יוזא ןעזָאל ךייא ןעלעוו םילבקמ יד

 "עג גנוריגער יד טָאה דנאלריא רַאפ לליב-ןָאיצארטסיגער ַא ןיא *

 5 ןעלהָאצ סָאװ ,ענעי רָאנ רעלהעוו ןייז ןעזָאל וצ גארטנָא םעד טלעטש

 "עב ,תובדנ טיג סע רעװ ,אזולא .עמערַא רַאפ רעיוטש גנילרעטס טנופ

 .רעטיר-ןענָאװש ַא ואווסועדנָא טרעוו רֶע רעדָא ,טכער עשוטילָאּפ טמוק
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 ױזַא ןעזייל טינ ךיז טזָאל עגַארפ-סמוטנעגייא יד ,ץרוק

 ןע'מולח ,ןעטסינומָאק יד וליפא ןוא ,ןעטסילאיצָאס יד יוװ ,ךילבעיל

 ןעמעלא ןופ געירק םעד ףךרוד רָאנ טזיילעג טרעוו יִז .םעד ןענעוו

 רעמיטנעגייא ןרעוו ןוא יירפ ןרעוו עמירָא יד .ןעמעלא ןעגעקטנא

 -יוהרעד ןוא ףיוא ךיז ןעביוה ,דנַאטשפיוא ןא ןעכאמ ייז --- ןעוו רָאנ

 גירנעטש ןעלעוו ייז ,טליוו רהיא לעיפיוו ייז טקנעש .ךיז ןעב

 זא יװ ,רעניצניו טינ ןעליו ייז םיראו ;רהעמ ץלא ןעלעוו

 .ןרעוו טקנעשעג טינ רָאג רהעמ לָאז --- ךילדנע

 עזָאלציזעב יד ןעוו ,ןייז ןאד טעוװ סאוו : ןעגערפ טעװ ןעמ

 ןאד טעוװו גנוכיילגסיוא ןימ א ראפ סאוו ?טומ ןעגירק ןעלעוו

 ךייא לָאז ךיא ,רימ ןופ ןעגנאלרעפ טוג יוזא טנָאק רהיא ? ןרעוו

 א סאוו .דניק םענעריובעגיינ א ןופ ?זמ םעד ןעגאזסיואראפ

 ,ןעטייק ענייז ןעכָארבוצ טָאה רע יוװ םעדכָאנ ,ןָאהט טעוװ ףַאלקש

 .ןהעז ןוא ןעטרַאװבָא -- ןעמ זומ סָאד
 "נעגייא סער טייקכילניזרעּפ יד , רושָארב ןייז ןיא רעזייק

 סומזינומָאק דנוא סומזילאיצַאס םעד ףיוא גוצעב ןיא ס'רעמיט

 רהיא טיול יו ,םרָאפ רהיא טיול זָאלהטרעװ זיא עכלעוו ,".וו .ז .א

 -וילגסיוא ןא ן'לעוּפ טעװ רע זא ,טַאַאטש ן'פיוא טפָאה ,טלאהניא

 ! ַאּפַאּפ ררעה רעד !טַאַאטש רעד גידנעטש .ןענעמרעפ ןופ גנוכ

 -אוועג טכארטעב זיא ןוא ןעבעגעגסיורא ךיז טָאה ךריק יד יו טקנופ
 טַאַאטש רעד טָאה ױזַא ,עגיביולג יד ןופ "רעטומ, יד .רַאפ ןער

 .רעטָאפ ןעדנעגרָאזעב-ץלא םעד ןופ םיִנַּפ םעד ןעצנאגניא

 טימ ןעדנוברעפ ןייז וצ סיורא ךיז טגייצ ץנ ע ר ו ק נ ַא ק יד

 יז זיא .ןפוא ןעטסגנע ן'פיוא טייקכילרעגריב ןופ ּפיצנירּפ םעד

 ןיא וא ?(עטילאנע) טיי ה כיי ? ג יד יו סרעדנא סעּפע ןעד

 ;עיצולָאװער רעניבלעזרעד ןופ טקודָארּפ א טייהכיילג יד טינ ןעד

 יד רעדא םוטרעגריב םעד ןופ ןראוועג ןעפורעגסיורא ןזיא סאוו

 -ןקנָאק וצ טרהעוורעפ טינ םענייק זיא סע יוװ יוזא ? ןעסאלקלעטימ

 טלעטש רע לייוו ,גינעק םעד ץוח א) טאַאטש ןיא ןעמעלא טימ ןעריר

 -ראפיורא ןוא ןערירוקנָאק וצ --- (אפוג טַאַאטש םעד רָאפ ךיז טימ

 -ראוודוצרעטנורא ייז וליפא ,ערעדנא יד יו ךיוה יוזא ךיז ןעטייב

 -ייטשרעבירא ,ןעצונ ענעגייא יד בעילוצ ןעריטאולּפסקע רעדא ןעפ

 רעייז ןעמהעגקעווא ןעגנוגנערטשנָא ערעקרַאטש ךרוד ןוא ייז ןעג
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 םעד ראפ זא ,זייוועב ןערָאלק א ראפ סע טנעיד -- דנַאטשליואוו
 הטרעוו םעד רָאנ רענייא רעדעי טָאה טַאַאטש ןופ ?הוטש-רעטנכיר
 -יטסניגעב ןייק ףיוא ןענעכער טינ רָאט ןוא "דיחי ן'טושּפ , א ןופ
 יר ענייא רעבירא ךייא טביירט ןוא טגָאי .(םזיטירָאװַאפ) גנוג

 ,טַאַאטש םעד ,ךימ לָאז סָאד ,טנָאק ןוא טליוו רהיא לעיפיוו ערעדנא
 ,יירפ רהיא טייז ךיז ןעשיווצ ןערירוקנָאק םעד ןיא !ןערהא טינ
 עכיל ט פ אש לע ע ג רעייא זיא סָאד ; ןעטנערוקנָאק טייז
 יו רהעמ טשינ רהיא טייז רעבא ,טַאַאטש םעד ,רימ ראפ .גנולעטש
 | *!"םידיחי ע'טושּפ ,,

 רעדא רעלעיּפיצנירּפ א ןיא טלעטשעגרָאפ טָאה ןעמ סָאװ

 ןיא טָאה ,ןעשנעמ עלא ןופ טייהכיילג יד סלא םרָאפ רעשיטעראעט

 -סיוא עשיטקארּפ ןוא גנוכילקריוורעפ ןייז ןענופעג ץנערוקנָאק רעד

 .ץנערוקנַאק עיירפ יד -- זיא ע ט ש ר ע יד םיראוו ;גנורהיפ

 -לעזעג רעד ןיא ,םידיחי ע'טושּפ --- עלַא ןענייז טאשאטש םעד רַאפ

 -וקנָאק --- ערעדנא יד וצ ענייא תוכייש רעייז ןיא רעדא טפאש

 .ןעטנער

 וצ ידכ ,ריחי רע'טושּפ א יוװ ןייז רהעמ טשינ ףראד ךיא

 ןוא גינעק םעד טימ ץוח ַא ,ןרעדנַא ןעדעי טימ ןערירוקנָאק ןענָאק

 -געמנוא ןעוועג רעהירפ זיא עכלעוו ,טייהיירפ א --- עילימאפ ןייז

 טאהעג שנעמ א טָאה סעּפע ןָאהט וצ טייהיירפ יד םיראוו ,ךיל

 רעד ןופ ןעצינערג יד ןיא ןוא |עדליג} עיצַארָאּפרָאק ןייז ךרוד רָאנ
 | .עיצַארָאּפרָאק

 טַאַאטש רעד זיא עיצאזינַאגרָא רעלַאדָאעּפ ןוא עדליג רעד ןיא

 -יוויר פ רע סאוו טימרעד ,שירעביילקרעביא ןוא טנארעלאטנוא

 םזילארעביל םעד ןיא ןוא ץנערוקנָאק רעד ןיא ; ט ריני5

 רע סאוו טימרעד ,גיבינכַאנ ןוא טנארעלַאט ךיז רע טלאהרעפ

 "עוו ןייטש רעטסינומ רעד טנוורבעג טָאה קורדפיוא םעד טָא*

 ןעבעגעגרעביא גיטולבטלַאק םהיא טָאה רע תעב ,ךַאזייר ןָאפ הַארג ןעג

 גנוריגער ַאע :גידנעגָאז ,גנורעיגער רעשירעייב רעד ןופ דנעה יד ןיא

 רע'טושּפ ַא רעדיוא הטרעוו רהעמ םהיא רַאפ ןעבָאה וומ ןרעייב יוװ

 ןעגעקטנַא ןעבירשעג גנַאלרעפ ס'ןייטש ףיוא טָאה ךַאויר ."דיהי

 -עטנָאמ ףיוא ,טגיליוװעגנייוא רעטעּפש טָאה ןייטש ןוא ,סַאלגעטנָאמ

 "נייה .ס -- ..ךוב םעד טָא רַאפ ן'ךַאזייר ןרעפילוצסיוא גנורעדָאפ !סָאלג

 ,280 ,1 ,ןעגנוזעלרָאפ עשיטילָאּפ סכיר
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 ,סטפירשעג א טנַאקילּפַא םעד טיג רע) רָאנ ט ר יט געט ַאּפ

 טיג רעדָא (ןעפָא טניימ טנעטַאּפ ,ןעפָא טהעטש לעדנַאה סָאד זא
 -רעביא ץלא טציא טָאה טאַאטש רעד רעבא יו יוזא ."סעיסעצנָאק,

 טימ טסילפנָאק א ןיא ןעמוק רע זומ ,ןעטנערוקנַאק יד וצ טזָאלעג

 -נָאק וצ טכער א ןעבָאה עלא ןוא רערעדעי םיראוו ,ן ע מ ע ? א

 ןיא ןוא ,ןעטייז עלא ןופ "ןעלַאּפנָא , םהיא ףיוא טעװ ןעמ .ןערירוק
 .דנורנ וצ ןהעג רע טעוז לַאפנָא םעד

 -קריוו יז זיא ? יירפ ךילקריוו "ץנערוקנָאק עיירפ, יד ןעד זיא
 ,ןענ ָאו ר ע פ ןופ ץנערוקנַאק א .ה .ד ,"ץנערוקנָאק , א ךיל
 טכער רהיא טעדנירנעב יז ?ייוו ,סיורא ךיז טיג יז רעכלעוו ראפ
 זַא ,טקנוּפ םעד ןופ ןעגנַאגעגסיױורא ךָאד זיא יִז ? ?עטיט םעד ףיוא
 -רעה רעכילנעזרעּפ רעדעי ןופ ןראוועג יירפ ןענייז ןענָאזרעּפ יד
 רעד טָא ,טַאַאטש רעד עכלעוו ,"יירפ,, ץנערוקנַאק א זיא .טפאש

 -נעזיוט ןיא ןייא טמיוצ ,ּפיצנירּפ ןעכילרעגריב םעד ןיא רעשרעה

 טכאמ רעכלעוו ,טנאקירבַאפ רעכייר א זיא ָאְד ?ןעצינערג רעד
 -וקנָאק םהיא טימ ןעלעוו טלָאװ ךיא ןוא ,ןעטפעשענ עדנעצנעלג

 סאוו טשינרָאג בָאה ךיא ,טַאַאטש רעד טגָאז ,ןהעש רהעז , .ןעריר

 ,ָאי .'טנערוקנָאק סלַא ןָאזר עּפ ןייד ןעגעקטנַא ןעדנעוודוצנייא
 ,עדייבעג א ראפ ץאלּפ א ןעבָאה רעבָא ךיא ףראד וצרעד ,ךיא גָאז

 טסָאה וד ביוא רעבא ; טכעלש זיא סָאד , ! דלעגנ ןעבָאה ףראד ןוא

 וטסרָאט ןעמהענקעווא .ןערירוקנָאק טינ וטסנָאק ,דלעג ןייק טינ

 -נענייא סָאד ריגיליווירּפ ןוא ץישעב ךיא םיראוו ,טינ םענייק ייב
 טלהעפ רימ לייוו ,"יירפ, טינ זיא ץנערוקנָאק עיירפ יד ."םוט

 טזָאל ן ַא ז ר ע ּפ ןיימ ןעגעקטנא .ץנערוקנָאק רעד וצ ךַאז יד
 ךאז יד טינ בָאה ךיא יוו יוזא רעבא ,ןעדנעוװנייא טשינרָאנ ךיז

 יד טָאה רעוו ןוא .ןעטערטקירוצ ךיוא ןָאזרעּפ ןיימ זומ ,(לאטיּפאק)
 סע ךיא ןָאק םהיא ייב ? טנַאקירבאפ רענעי רשפא ? ךאז עגיטיונ
 -נענייא סלא סע טָאה טַאַאטש רעד ,ןיינ ! ןעמהענקעווא ךָאד

 .ץיזעב סלא ,טוג-ןהעל סלא רָאנ טנאקירבאפ רעד ,םוט

 ,ןעכאמ טינ רָאנ טנאקירבאפ ן'טימ ןָאק ךיא ךיא יו יוזא זיא |
 רעד .ץנעדורּפסרוי ןופ רָאסעּפָארּפ םענעי טימ ןערירוקנָאק ךיא ליוו
 לָאמ טרעדנוה ךאז יד העטשרעפ רעכלעוו ,ךיא ןוא דמלמ א זא ןאמ
 --- .רערעהוצ ענייז עלא םהיא ןופ ןעהיצבָא לעוװ ,םהיא ראפ רעסעב
 ןיינ "?דניירפ ןיימ ,ןעמאזקע ןעבעגעגבא ןוא טרידוטש וטפָאה,
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 -ענסיוא ךאפ םעד העטשרעפ ךיא .? סיוא סע טכאמ סאוו רעבא
 זיא ץנערוקנָאק יד רעבא ,דייל רימ טוהט סע, -- .טוג טנעכייצ
 וצ סאוו ָאטינ רָאג זיא ןָאזרעּפ ןייד ןענעקטנא ,"יירפ, טינ ָאד
 ,ךיא ןוא .םָאלּפיד-רָאטקָאד רעד ,טלהעפ ך א ז יד רעבא ,ןעגָאז

 ךילפעה ךימ טעב טשרעוצ .םָאלּפיד םעד טָא גנַאלרעפ ,טַאַאטש רעד |
 ."ןָאהט ָאד ןָאק ןעמ סאוו ,ןעהעז רימ ןעלעוו ךָאנרעד ,םעד ןעגעוו

 יד .ץנערוקנָאק רעד ןופ "טייהיירפ ,, יד זיא ,אזלא ,סָאד טָא

 { יי מט ,טאַאטש רעד טשרע רימ טיג ןערירוקנָאק וצ טייקניהעפ
 | . ר ר ַא ה

 ,ןינ ?ןענָאזר ע ּפ י ד ךילקריוו ןעד ןערירוקנָאק רעכָא
 .װ .זא .א רעדלעג יד םדוק ! ןע כ ַאז יד רָאנ לָאמארעדעיוו

 גילעטשרעטניה רענייא לָאמעלא טביילב ץנערוקנָאק רעד ןיא
 םעד רעטניה רעכַאמ-ןעמַארג רעד .ש .ב .צ) ןרעדנא םעד יכבגל

 עכלעוו ,ןעלטימ יד יצ ,דעישרעטנוא ןא רעבא זיא סע .(טעֶאּפ
 רעדָא עלעירעטַאמ ןענייז ,טנערוקנָאק ןעכילקילגמוא םעד ןעלהעפ
 ןרעוו ןענואוועג ןענָאק ןעלטימ עלעירעטאמ יצ ךיוא ןוא ,עכילנעזרעּפ
 א ךרוד רָאנ ןעגירק ייז ןָאק ןעמ רעדא ,תוחכ עכילנעזרעּפ ךרוד

 רערעמירא רעד יו .ב .צ םעדכרוד ,קנעשעג סלא רָאנ , ד ס ח
 ,םוטכייר ןייז ,םהיא ןעקנעש .ה .ד ,ןעבָאה ןעזָאל ןעכייר םעד זומ

 -יטשוצ רעד ףיוא ןעטרַאװ ףרַאד ךיא ביוא ,רעבָא טּפיוהרעביא
 -יורבעג רעדא ןעמוקעב וצ ידכ ,טַאַאטש םעד ןופ ננומ
 ךיא בָאה ןאד ,(ןעמאזקע ןעבעגבא םייב .ש .ב .צ) ןעלטימ יד ןעב
 * טַאַא טש ןופ ד ס ח םעד ךרוד ןעלטימ יד

 עלַא :ןיז ןעדנעגלָאפ םעד רָאנ ָאזלַא טָאה ץנערוקנַאק עיירפ

 ןוא ,רעדניק עכיילנ ענייז יו טַאַאטש םעד ייב טנעכעררעפ ןענייז

 -ורוקנָאק .וו .ז .א ןעטעטיזורעווינוא ןוא סעויַאנמיג יד ןיא *
 סלייטנעטסרהעמ ןָאהט סָאד רעבָא ןענָאק ייֵז .עכייר טימס עמירַָא ןער

 ןעמַאטש -- גידריווקרעמ ץנַאג -- עכלעוו ,ןעידנעפיטס ךרוד רָאנ

 םייו ךָאנ זיא ץנעווקנָאק עיירפ יד ןעוו ,טייצ ַא ןופ עלַא טעמטכ

 -נָאק ןופ ּפיצנירּפ רעד .ּפיצנירּפ רעדנערילַאוטנַאק ןייק ןעוועג טינ

 רע רָאנ ,ןעידנעּפיטס רַאפ ןעדנָאפ ענייק טעדנירגעג טינ טָאה ץנערוק

 רעדלעג יד .ןעלטימ יד ריד ףַאשרעפ .ה .ד ,ןיילַא ךיז ףלעה :טגָאז

 יו טָארוקַא סע זיא ,ןעקעווצ ענעי רַאּפ קעװַא טיג טַאַאטש רעד סָאוװ

 -עיד, ןעדליבוצסיוא ידכ ,טנעצָארּפ ףיוא טגעלעגקעװַא סָאד טלָאװ רע
 ,ךיז רָאפ "רענ



 67 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 רע טי ג יד ןענעידרעפ וצ ידכ ,ךיז ןעגָאי ןוא ןעפיול ןָאק רעדעי

 רעבירעד .טַאַא טש ןופ תובדנ ענגידעננ יד ןוא

 סע ייס) גנוציזעב ןוא סטוג ןוא בָאה ְךָאנ עלא עקאט ךיז ןעגָאי

 .ןע כ אז ךָאנ -- (.וװ .זא .א ןעלטיטנערהע ,רעטמע ,דלעג זיא
 רעציזעב א רענייא רעדעי זיא םוטרעגריב ןופ ןיז םעד טיול

 עטסרהעמ יד סאוו ,רעבירעד סע טמוק יו ,"רעמיטנעגייא , רעדא
 עטסרהעמ יד סאוו ,ןופרעד טמוק סע ? טשינרָאג יו טוג יוזא ןעבָאה

 -יזעב טּפיוהרעביא ןענייז ייז סאוו ,ןיילא טימרעד ןיוש ךיז ןעהערפ

 :סעטַאמש עכילטע ןופ יו רהעמ טינ וליפא ןייז לָאז --- רעצ

 טימ רעדא ,ךאלזייה עטשרע ערעייז טימ ךיז ןעהערפ רעדניק יו

 .טקנעשעג ןעגירקעג ןעבָאה ייז סאוו ,ןעשָארג עכילטע עטשרע יד

 -עביל רעד :; יוזא ךאז יד ןעסאפפיוא ןעמ ףראד רעבא רעכילטקניּפ

 סע ןא ,גנורעלקרע רעד טימ ןעמוקענסיורא ךיילג ןיא םזילאר

 ,םוטנעגייא ןייק ןייז טינ לָאז סע ,ןעשנעמ ןופ ןעזעוו םוצ טרעהעג

 םעד, ןעגעוו ךיז טלעדנאה ייברעד יוװ יוזא .רעמיטנעגייא רָאנ

 ענארפ יד ןיא ,םענלעצנייא םעד ןעגעוו טינ ,|ללכב/ "ןעשנעמ
 םעד ןופ סערעטניא רעלעיצעּפס רעד רדָארג זיא עכלעוו) "?עיפיוו,
 טָאה רעבירעד .,ןיילא םהיא וצ ןראוועג טזָאלעגרעביא (םענלעצנייא

 ענַארפ רעד ןיא ןעמונעג ךיז םענלעצנייא םעד ןופ םזיִאנע רעד

 .ץנערוקנָאק עכילדעימרענוא ןא ןעבירטעג טָאה ןוא טייהיירפ עלופ יד

 טזומעג םזיִאגע רעכילקילג רעד טָאה רעבָא טייצ רעד טימ

 ןוא ,ןעטקילגעב-רעגינעוו םעד ןופ געוו ן'ףיוא גנולכיורטש א ןרעוו

 ןופ ּפיצנירּפ םעד ןָא גידנעטלאה ץלא ךָאנ ךיז ,רעטצעל רעד טָא

 ץיזעב לעיפיוו חכמ ענארפ יד טלעטשעגפיוא טָאה ,םוטנעשנעמ

 -יוזא ןעבָאה זומ שנעמ רעד, זא ,ןיז םעד ןיא טרעפטנערעפ יז ןוא

 | ."ףראדעב רע לעיפיוו ,לעיפ
 ? ןענעגונעב טימרעד ןעזָאל ךיז ןענָאק םזיִאנע | יי מ טעװ |

 ןייק טינ ןפוא םושב זיא ,ףראדעב {ללכב} "שנעמ רעד, סָאװ
 -יורבעג ןָאק ךיא םיראוו ,שינעפרעדעב ןיימ ןוא רימ ראפ בַאטשסָאמ

 ,לעיפיוזא ןעבָאה רעגיטכיר זומ ךיא .רהעמ רעדא רענינעוו ןעכ

 ,סנעגייא ןיימ ראפ ןעכאמ וצ חכב ןיב ךיא לעיפיוו

 סאוו ,דנַאטשמוא ןעטכעלש םעד ןופ טרייל ץנערוקנָאק יד

 ,ןערירוקנָאק םוצ } ע  ט י מ יד תושר ןייז ןיא טָאה רערעדעי טינ

 רעד ןופ רָאנ ,טייקכילנעזרעּפ רעד ןופ םינ ךיז ןעמהענ ייז ל?ייוו
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 "ירעד ןוא ט לע טי מ ע בנו א ןענייז עטסיימ יד .טייקגילעפוצ
 .ט ר ע טי גע ב נו א רעב

 -עלא ראפ ןע 5 ט י מ יד רעבירעד ןרעדָאפ ןעטסילאיצַאפ יד
 .ןעלטימ ןָא טָאב סָאװ ,טפַאשלעזעג א ןיא לעיצ רעייז ןוא ,ןעמ

 ןייד סלַא רהעמ טינ רימ ןעטכַארטעב ,ייז ןעגָאז ,הטרעוו-דלעג ןייד

 -- ךילמענ ,ןעגעמרעפ רעדנא ןא ןעגייצפיוא טזומ וד .ןענעמרעפ
 ַא ןופ ץיזעב םעד יא .ןעט פערק- ס טיי ב ר א ענייד
 סיוועג ץנאג שנעמ רעד ךיז טגייצ "רעציזעב , סלא רעדא ןענעמרעפ

 ןעכלעוו ,רעציזעב םעד רימ ןעבָאה םעד תמחמ ; שנעמ סלא סיורא
 א ןעבָאה גנאל יוזא טזָאלעג ,"רעמיטנעגייא , ןעפורעגנָא ןעבָאה רימ
 טצעז ןעמ , יוװ ,גנאל יוזא רָאנ ןעכאז יד רעבא טציזעב וד .םויק
 ,"סיורא טינ םוטנעגייא םעד ןופ ריד

 יד יוז טייוו יוזא רָאנ רעכא ,ךילגעמרעפ זיא רעציזעב רעד

 ףיונוצ טלעטש הרוחס ןייד יווװ ױזַא .ךילנעמרעפנוא ןענייז ערעדנַא
 ןעצישעב וצ יז חכב טסָאה וד יװ גנאליוזא רָאנ ןענעמרעפ ןייד
 זיא ,(רהיא טימ ןָאהט וצ סעּפע חכב טינ ןעבָאה ר י מ ןמז לכ .ה .ד)
 רעזנוא טימ םיראו ;ןעגעמרעפ רעדנאנא ךָאנ םורא ךיז קוק

 .ןעגעמרעפ ןעגידטש'רמולכ ןייד רעבירא טציא רימ ןעגייטש טכאמ

 טָאה ןעמ סאוו ,סניוװעג רעסיורג רהעז א ןעוועג ןזיא סע
 טפַאשנענייאבייל יד .רעציזעב סלא ןרעוו וצ טכארטעב ט'לעוּפ'עג

 זיב טָאה סאוו רערעדעי ןוא ,ןראוועג טפאשעגבָא טימרעד זיא
 רהעמ ןעוועג זיא ןוא ,ץירּפ ן'ראפ טייברא ןָאהט טזומעג טסלָאמאד
 ."ץירּפ , א ןראוועג ןיילא רעטציא זיא ,םוטנעגייא ןייז רעגינעוו רעדא

 רהעמ טשינ ץיזעב ןוא בָאה ןייד זיא רעטייוו ןוא ןָא טציא ןופ רעבא
 טייז רעדנא רעד ןופ ;טנעקרעדנָא רהעמ טשינ טרעוו ןוא גונעג
 ןעטכא רימ .טייברא ןייד ןוא ןעטייברא ןייד הטרעוו ןיא טגייטש
 ןעבָאה רימ יו ,ןעכאז רעביא ט פ אש רע ט סיי מ ןייד רעטציא

 דעמרעפ ןייד זיא טייברא ןייד יז ןעציזעב ןייד טעטכאעג רעהירפ

 טמוק סאוו ,סָאד ןופ רעציזעב רעדא ררַאה רעד טזיב וד !ןעג

 ייֵב רעבָא יװ ױזַא .גנוב ר ע ךרוד טינ ,טיי ב ר א ךרוד
 וד סאוו ,ןעשָארג רעדעי ןוא ,סעטברעעג ץלא זיא גָאט ןעגיטנייה

 ,לעּפמעטש-השורי א רָאנ ?עּפמעטש-טייברא ןא טינ טגארט ,טציזעב

 .ןרעוו ןעצלָאמשעגרעביא ץלא זומ רעבירעד

 ,ןענעמרעפ רעניצנייא ןיימ טייברא ןיימ ךילקריוו רעבא זיא
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 רהעמ לעיפ טינ רע טהעטשעב רעדא ,ןעניימ ןעטסיגומָאק יד יו

 ןעד זומ ןוא ? |חכב בָאה ךיא סאוו} גָאמרעפ ךיא .סאוו ץלא ןיא

 .ש .ב .צ טימרעד ,ןעבעגוצ סָאד אפוג טפאשלעזעג-רעטייברא יד טינ

 עלא ,ץרוק --- טייל עטלא ,רעדניק ,עקנארק יד סיוא טלאה יז סאוו

 ןעגָאמרעּפ עטצעל יד טָא ?ןעטייברא וצ גיהעפנוא ןענייז סאוו

 ןעטלאהרעד וצ .ש .ב .צ ,לעסיב שביה א ץלא ךָאנ |חכב ןעבָאה }

 אזא ייז ןעבָאה .ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ ךיז טאטשנָא ןעבעל רעייז

 ,םויק רעייז ןעטלאהפיוא ןעלעוו טלאז רהיא זא ,ךייא רעביא חכ

 ךייא ףיוא טביא סאוו ,םעד .ךייא רעביא טכאמ א ייז ןעבָאה ןאד

 רע ;ןעבעגעג טשינרָאנ רהיא טלָאװ ,סיוא טינ טכאמ ןייק רָאג

 .רעגנוה ןופ ןהעגסיוא טנָאקעג טלָאװ

 זיא ,{חכב טסָאה וד סָאװ} ט ס ג ָא מ ר ע פ וד סָאװ ,אלא

 ראפ ןעגינגרעפ ןעפאש וצ חכב וטסָאה ! ן ע ג ע מ ר ע פ ןייד

 ןעלהָאצעב ריד ןעשנעמ רעדנעזיוט ןעלעוו ,ןעשנעמ עדנעזיוט

 ,ןעפאשרעפ וצ טינ סָאד ייז טכאמ ןייד ןיא טנעיל סע :ראפרעד

 יד טינ וטסגָאמרעּפ .טייברא ןייד ןעפיוק ריד ייב ייז ןעזומ רעבירעד

 וטסנעמ ןאד ,ריד טימ ןעריסערעטניא ךיז לאז ןעמ ןעכאמ וצ טפארק

 .ןרעגנוהרעפ ךאפנייא

 טינ ןורתי ןייק ראג רשפא ,לעיפ טגָאמרעּפ סאוו רעד ,ךיא לֵאְז

 ? רעגינעוו טגָאמרעּפ סאוו ,םעד רעביא ןעבָאה

 ןעמהענ טינ ךיא לָאז ; עפש רעסיורג ַא ןיא ןעציז עלַא רימ

 ןעביילב רימ ראפ טעוװ סע לעיפיוו ןעטראוו רָאנ ,ןָאק ךיא לעיפיוו

 | ? גנולייט רעכיילג א ייב

 ןופ ּפיצנירּפ רעד ףיוא ךיז טלעטש ץנערוקנָאק רעד ןעגעקטנא

 .ה קו ? ח יד -- טפַאשלעזעג-רעּפעלש רעד

 זיולב טכארטעב ןרעוו וצ ןענארטרעפ טינ ןָאק רענלעצנייא רעד

 ;רערהעמ זיא רע לייוו ,טפַאשלעעג רעד ןופ לייט ַא ,ליי ט ַא יו

 .גנוסאפפיוא עטקנערשעב יד טָא טפראוורעפ טייקגיצנייא ןייז

 ,םעד ןופ ןעגעמרעפ ןייז ןעגירק וצ טינ רע טראוורעד רעבירעד

 -ייברא רעד ןיא וליפא ןוא ,קלח א ןעבעג םהיא ןעלעוו ערעדנא סאוו
 רעכיילג א ייב זא ,קנאדעג רעד ףיורא ןיוש טמוק טפאשלעזעגירעט

 .ןעכאווש םעד ךרוד טריטאולּפסקע רעקרַאטש רעד טרעוו הקולח
 : טגָאז ןוא ןיילַא ךיז ןופ ןעגעמרעפ ןייז רעסעב טרַאװרעד רע

 ןעכלעוו .ןעגעמרעפ ןיימ זיא סאד ,ןעבָאה וצ חכב ןיב ךיא סאוו
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 -ןעלעיּפש ןייז ,לרעטכעלעג ןייז ןיא דניק סאד טינ טציזעב ןעגעמרעמ
 !ןיילא ןעריטסיזקע ןייז טימ ןיולב --- ץרוק ,יירשעג ןייז ,ךיז

 םהיא וטסביג רעדא ,גנאלרעפ ןייז ןענאזוצבא דנַאטשמיא וטזיב

 בָאה ןייד ןופ ?עיפיוזַא רעטָאפ סלַא ,טסורב יד רעטומ סלַא טינ
 טציזעב םוראד ,ךייא טגניווצ סע ? ףראדעב רע לעיפיוו סטוג ןוא

 ,סרעייא ןָא טפור רהיא סאוו ,סָאד סע
 ןייד טימ ןיוש רימ וטס?הָאצ ,גיטכיוו ןָאזרעּפ ןייד רימ זיא

 רענייא טימ רָאנ וליפא ךיז ריסערעטניא ךיא ביוא ; ץנעטסיזקע

 רעדא ןעליוו רעטונ ןייד רשפא טָאה ןאד ,ןעטפאשנעגייא ענייד ןופ

 ףיו ק ךיא ןוא ,רימ ראפ (הטרעוו-דלעג א) הטרעוו א ףליהטימ ןייד

 : ,סע

 ןעגיױא עניימ ןיא ןעבעג וצ ךיז טינ טסהעטשרעפ וד ביוא

 אזא ןעמוקרָאפ ןָאק ןאד ,הטרעוו-דלעג א ץוח א הטרעוו רעדנא ןייק

 -סדגאל עשטייד זא ,זנוא טלהעצרעד עטכישעג יד ןעכלעוו ןופ ,לאפ

 םאוו ,,יד ןעלָאז ..אקירעמא ראפ ןראוועג טפיוקרעפ ןענייז רעדניק

 ייב הטרעוו ןרעסערג א ןעבָאה ,ןעלדנאהרעפ טזָאלעג ךיז ןעבָאה

 ראפ ןעמונעג טָאה רע סאוו ,דלעג ערַאב סאָד ? רעפיוקרעפ םעד

 ,ערַאװ עגידעבעל עגיזָאד יד רעדייא רעבעיל ןעוועג םהיא זיא ,ייז

 .םהיא וצ רעייט ךיז ןעכאמ וצ יוװ ןענַאטשרעּפ טינ טָאה עכלעוו

 "הטרעוו טשינרָאג ןעקעדטנע טנָאקעג טינ רהיא ןיא טָאה רע סאוו

 רעבא ;ץנעטעּפמָאק ןייז ןופ רעלהעפ א ןעווענ יאדוא זיא ,סעלופ

 טָאה ױזַא יוװ .טָאה רע לעיפיוו רהעמ ןעבעג ןָאק רעלדניווש ַא רָאנ

 טינ יז טָאה רע זא ,רהיא וצ גנוטכא ןעגייצסיורא טלָאזעג רע

 ! הרבח ַאזַא וצ גנוטכַא ןעבָאה טנָאקעג םיוק תמאב טָאה ןוא ,טַאהעג
 רענייא טעטכַא רהיא ןעוו ,ןַאד רהיא טלעדנַאה שיטסיֵאגע

 רעדא רעּפעלש סלא טינ ךיוא ןוא רעציזעב סלא טינ ןרעדנא םעד

 ןעכילצינ, א סלא ,ןעגעמרעפ ןייז ןופ ?ייט א סלא רָאנ ,רעטייברא

 -נעגייא ,) רעציזעב םעד ןעבעג טשינרָאג רהיא טעװ ןאד ."ןעשנעמ

 םעד רָאנ ,טייברא סאוו ,םעד טינ ךיוא ןוא ץיזעב ןייז ראפ ("רעמיט

 ?גינעק ַא ןעבָאה רימ ןעפרַאדעב .טפראדעב רהיא ןעמעוו ,ןיילַא

 רעלעה ןייק : ןרעפטנע ייז ןוא ,רענַאקירעמַא-דרָאנ יד ךיז ןעגערפ

 יי .הטרעוו טינ זנוא ראפ טייברא ןייז ןוא רע זיא

 ראפ ןעפָא גנידצלא טלעטש ץנערוקנָאק יד זא ,טגאז ןעמ ןעוו

 .רעסעב סע ףראד ןעמ ןוא ךילטקניּפ טינ קורדסיוא רעד זיא ,ןעמעלא
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 .ךילפיק ךאז עדעי טכאמ ץנערוקנָאק יד :ןעסאפפיוא יוזא
 . ,("טבעיגזיירּפ ,) תושר סנעמעלַא ןיא בָא ץלַא טיג יז סָאװ טימרעד
 טרעדָאפ ןוא ,גנוצאשבָא רעדא זיירּפ רעייז וצ רעביא סע יז טזָאל
 ,ראפרעד זיירּפ א

 ןעלטימ יד טינ בור סָאד ןעבָאה ,ןעפיוק ןעליוו סאוו יד רענא

 טסייה ,רלעג ראפ .דלעג ןייק טינ ןעבָאה ייז ; םינוק ןרעוו וצ

 ןעמ ןָאק רלענ ראפ,) ןעבָאה םוצ ןעכאז עכולפיוק עלא ןענייז ,סע

 ןעמ טמהענ ואוו .טלהעפ דלעג סָאד דָארג רעבא ,("! ןענָאה ץלא

 -- ? םוטנענייא ןעדנערילוקריצ רעדא ןעראבגנאנ םעד טָא ,דלעג

 -- טסָאה וד ?עיפיוו דלענ לעיפיוזא טסָאה וד ,ןעסיוו עשזיייז
 ױר לעיפיוו ףיוא ,לעיפיױזַא ףיוא טסטלינ וד םירָאװ ; טלַאװעג

 ,(הטרעוו) גנוטלעג ךיז טספאשרעפ

 א ןייז לָאמא ןָאק סע סאוו ןיא ,דלעג טימ טינ טלהָאצ ןעמ
 ןענייז רימ ןעכלעוו ךרוד ,(חכ) ןעגעמרעפ םעד טימ רָאנ ,קחוד
 יו ,טייוו יוזא רָאנ רעמיטנענייא זיא ןעמ םיראוו ;"ךילגעמרעפ,

 .טבאמ רעזנוא ןופ םערא רעד טכיירג סע

 ,טײברַא יד ,לעטימ-להָאצ םעיינ ַא טרעלקענסיוא טָאה גנילטייוו
 - ע מ ר ע פ סָאד רעמיא יו רעבא טביילב לעטימ-להָאצ רע'תמא רעד
 -עמרעפ ןיא , טסָאה וד סָאװ ,סָאד טימ טסלהָאצעב וד .ן ע ג

 -עמרעפ ןייד ןופ גנורעסערגרעפ רעד ןענעוו טכַארט ,רעבירעד ."ןעג

 | .ןעג
 רעד ייב רעדעיוװ ףכית ןעמ טָאה ,וצ סָאד טיג ןעמ תעב רעבָא

 "! ןענעמרעפ ןייז ְךָאנ ןעבענ ןעמ לָאז ןרעדעי, :ָאטָאמ יד דנַאה

 ? טפאשלעזענ יד ?ןענעמרעפ ןיימ ךָאנ | ע ב ע ג רימ לאז רעוו
 ןיוש .גנוצאשבָא רהיא טימ ןעלעטש ןעדעירפוצ ךיז ךיא זומ ןאד

 .ךָאנ ןעגעמרעפ ןיימ ךָאנ ן| ע ס ה ע נ רימ ךיא לעוװ רעסעב

 ןופ סיורא טמַאטש ךורּפש רעד טָא "! ץלא טרעהעג ןעמעלא,
 רָאנ טרעהענ ןרעדעי עירָאעט רעניד'תושממדזהִא רעניבלעזרעד

 טרעהעג ריִמ :ךיא נָאז .(חכב טָאה רע סָאװ) טנָאמרעּפ רע סָאוװ

 רָאנ טָאה סאוו ,דייר עטסוּפ ךיוא ךילטנענייא סָאד זיא ,טלעוו יד
 דמערפ ןייק טינ ריטקעּפסער ךיא טייוו יו ףיוא ,ןיז יא טייוו יוזא
 בָאה ךיא לעיפיוו ,לעיפיוזא רָאנ רעבא טרעהענ רימ .םוטנעגייא
 .ןעגעמרעפ ןיימ ןיא בָאה ךיא לעיפיוו רעדא חכב

 ןופ טזָאל ןעמ סאוו ,סָאד ןעבָאה וצ הטרעוו טינ זיא ןעמ
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 ,הטרעו טינ סאה ןיא ןעמ ;טייקכאווש ךרוד ןעמהענקעווא ךיז

 .וצרעד ניהעפ טינ זיא ןעמ לייוו

 -דנעזיוט , םעד רעביא םעראיל ןעניטלאוועג א ףיוא טביוה ןעמ

 ןעגעקטנא עכייר יד ןופ ןעננאגעב טרעוו סאוו ,"טכערנוא ןענירהאי

 רעד ראפ נידלוש ןייז ןעטלָאװ עכייר יד יוװ יוזא .עמירא יד

 סאוו גידלוש יוזא טקנוּפ .ןייז טינ ןעטלָאװ עמירא יד ןוא ,טייקמירא

 דיישרעטנוא רעדנַאנַא ןַארַאפ ןעד זיא !טייקכייר ָאד זיא סע

 -עטרעפיטינ ןוא ןעגעמרעפ ןופ דיישרעטנוא רעד ץוח ַא ייז ןעשיווצ

 סאוו ןיא ? ןעכילנעמרעפ:טינ םעד ןוא ןעכילגעמרעפ םעד ןופ ,ןענ

 "טראה רעייז ןיא, --- ? עכייר יד ןופ ןעכערברעפ רעד ןעד טהעטשעב

 טָאה רעוװו ,עמירא יד ןעטלאהעגסיוא טָאה רעבא רעוו ."טייקניצרעה

 טנַאקעג טינ רהעמ ןעבָאה ייז ןעוו ,הנויח רעייז ראפ טגראזעג

 ןעמהענ סאוו ,תובדנ עגיזָאד יד ,תובדנ טלייטעג טָאה רעוו ,ןעטייברא

 ןענייז ? טייקגיצרעה טו ג ןופ גנוטיידעב רעכילטרעוו רעד ןופ ךיז

 זיב טינ ייז ןענייז ? גיצרעהמרַאב לָאמעלַא ןעוועג טינ עכייר יד

 ןרעייטש יד ןעזייוועב סָאד יו ,גיטעהטליואוו גָאט ןעניטנייה ףיוא

 ? .וז זא .א ןעטלַאטשנָא יילרעלא יד ,רעלעטיּפש יד ,עמירא ראפ

 ,אזלא ,ןעלאז ייז ? גונעג טינ ךָאנ ץלא ךייא זיא סאד רעבָא

 רהיא ,סע טסייה ,ןַאד ?עמירָא יד טימ ן ע  י י ט טושפ ךיז

 ןעדער וצ טינ ןיוש .טייקמירא יד ןעפאשבָא ןעלאז ייז ,טרעדָאפ

 סאוו ,ךייא ןעשיווצ רענייא ןענופעג םיוק ךיז טלאוו סע זא ,ןופרעד

 א ןעווענ עקאט טלָאװ רענייא אזא ןוא --- טלעדנאהעג יוזא טלָאװ

 ןעלָאז םוראוו :; ןיילא ךיז רָאנ טנערפ --- סָאד טוהט רע ןעוו הטוש

 תעב ,ןעפאשבא ך י ז ןוא טיוה יד ןעדניש ןעזָאל ךיז עכייר יד

 ? עמירא יד ראפ ןעוועג רעכילצינ ךס א טלאוו גנולדנאה אזא

 רעדנעזיוט .יבנל ךייר וטזיב ,גאט א רעלאט ןייד טסָאה וד סאוו ,וד

 |יי ד ןיא סע טגעיל .ןעשָארג רעיפ ףיוא ןעבעל עכלעוו ,ערעדנא

 םינ םע טגעיל רעדא ,עדנעזיוט ענעי טימ ןעלייט וצ ךיז סערעטניא

 : -- -- ? סערעטניא ר ע י י ז ןיא רהעמ ךס א

 ןָאהט וצ .יוזא טינ הנוכ יד ןעדנוברעפ זיא ץנערוקנָאק רעד טימ

 יא סע ןעכאמ וצ הנוכ יד יו ,ןע ט ס ע ב סם א ךאז יד

 טרידוטש ןעמ .ךילנעמ יו וויטקודָארּפ ױזַא ,?עבַאטי פ ִא ר ּפ

 טרידוטש ןעמ ,(םוידוטש-טיורב) עלעטש א ןעגירק וצ רָאנ רעבירעד

 ןעמ ,"שינעטנעק-טפעשעג , ןוא ןיטור ,תופינח ןוא שינעגיוב-זעקור
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 סא סע טהעז םינּפל רעבירעד תעב ."ןייש םעד ראפ, .טייברא

 ןיא ןעמ טקוק ,"גנוטסייל רעטוג, ַא ןענעוו ךיז טלערנַאה סע יו

 .טסנעיררעפ-רלעג א ןוא טפעשעג םוג א ףיוא סיוא רָאג ן'תמא

 םע טוחט ןעמ יװ ,ןהעזסיוא לָאז סע רָאנ ךַאז א סעּפע טוהט ןעמ

 םעד ןעגעוו רָאנ סע ןעמ טוהט שיטקאפ ,ןיילא ךאז רעד בעילוצ

 ןרעוו וצ ןרעג רהעז טינ עקאט זיא ןעמ .טיג ךאז יד סאוו טיפארּפ

 ןעמ ; עלעטש ערעכעה א ןעגירק --- רעבָא ךיז טליוו סע ,רָאזנעצ א

 רעטסעב רעד טיול .וו .זא .א ןערירטסינימדא ,ן'טּפשמ ןעלעוו טלָאװ

 -עגרעבירא ןעמ טעוװ רעמָאט ארומ רעבָא טָאה ןעמ ,גנוגייצרעביא

 ןרעװ טצעזענבארא רָאנ רעדא ,ץאלּפ ןרענרע ןא ןיא ןרעוו טצעז

 .ןעבעל --- ץלא ראפ רעהירפ ךָאד ןומ ןעמ :עלעטש ןופ

 ע ב עי? סָאד ראפ ףמאק א שינעגָאי עצנאג סאד ןיא יוזא טָא

 א ראפ ףמאק רערעקרַאטש א ץלא זייוכעלסיב א ,ןע בע?

 טגנערב םעד םעלַא ךָאנ ןוא .,"ןעבעל-ליואוו , רענינעוו רעדָא רחעמ

 ןייא רהעמ טינ ייז ןעשנעמ עטסיימ יד ןופ גראז ןוא הימ יד ראג

 רעד סאד טא ראפ ."טיונ ערעטיב, ןוא "ןעבעל רעטיב , א יװ

 ! טסנרע רערעטיב רעצנאנ

 -אכבֶא טינ םעטָא םעד זנוא טזָאל הֹורבֶא ןהֶא ןעוועבאה סָאד

 ןעבָאה רימ :סונעג ןעגיהור א ןופ ןעבָאה האנה טינ זנוא טזָאל ,ןעּפ

 | .ץיזעב רעזנוא ןופ טינ תחנ ןייק

 עניוזא רָאנ טפערטעב רעבא טייברא רעד ןופ עיצאזינאגרָא יִד

 -באלש .ש .ב ..צ ,ןָאהט זנוא ראפ ןענָאק ערעדנא עכלעוו ,ןעטייברא

 ,שיטסיָאגע ןעביילב ןעטײברַא עגירעביא יד ,.וו .זַא .א ,ןרעקַא ,ןעט

 -יזומ א ענייד ריד טַאטשנא ןעביירשנָא לשמל טינ ןָאק רענייק לייוו

 .א דלעמעג א ןופ ןאלּפ ןייד ןערהיפסיוא רעדא ,עיציזָאּפמָאק עשילאק

 טָא :ןעטייברעפ טינ רענייק ןָאק ןעטייברַא ס'לעַאפַאר :  ,וז .זַא

 יזָאד רעד רָאנ עכלעוו ,ןעגיצנייא ןא ןופ ןעטייברא ןענייז עטצעל יד

 ןענעידרעפ ענעי תעב ,ןעננערבסױרַא טנָאקעג טָאה רעניצנייא רעג

 -ע גיי א סאה לייוו ,ןעטײברַא "עכילשנעמ , ןרעוו וצ ןעפורעגנָא

 טעמב ןוא ,ףערטעב ןעגיצניוו ןופ זיא ,ייז ןיא טקעטש סאו ,ענ

 .ןעכאמ וצ ייז ןרעוו טכירעגפיוא ןָאק "שנעמ רעדעי ,

 רָאנ טכארטעבנָא ןיא ןעמהענ ןָאק טפאשלעזעג יד יוװ יוזא זיא

 דירעד טביילב ,טייברא ע כי? שנ ע מ רעדא עכילצינ-ןיימעגלא יד

 רהיא ןהֶא ,ס ע גיי צ ני י א סאווטע טעטסייל סאוו רעד רעב
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 ךרוד טרעטשעג ןעלהיפ ראג ךיז ןָאק רע ,רהעמ ךָאנ ; גנוגרָאזרעּפ

 טוג ץנאג ךיז ןָאק רעגיצנייא רעד .ןעטימ ןיא ךיז ןעשימניירא רהיא

 טגנערב טפאשלעזענ יד רעבָא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעטײברַאסױרַא

 .סיורא טינ ןעגיצנייא ןייק

 א וצ ןעמוק ןעלָאז רימ ,ךילצינ סלאפנעדעי רעבירעד זיא סע

 - ןעלאז ייז ידכ ,ןעטייברא ע כ י5 ש נע מ יד ןעגעוו סינדנעטשרעפ

 ןיא ןעמהענ ,ץנערוקנַאק רעד ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא יו ,טינ

 רעד טעװ טרּפ ןייא ןיא .הימ ןוא טייצ עצנאג רעזנוא ךורּפשנא

 רעד ראפ רעהירפ םיראוו .ןעטכורפ ענייז ןעגָארט םזינומַאק

 עכלעוו וצ ,טײברַא ענעי וליִפַא זיא םוטרעגריב םעד ןופ טפַאשרעה

 ןעוועג ךיוא ,גיהעפ ןרעוו ןענָאק רעדא גיהעפ ןענייז ןעשנעמ עלא

 עלא ןופ ןעסירעגבָא ןוא ?הָאצ רעניילק א ראפ זיולב ךילגנעגוצ

 טָאה עיזאושזרוב יד .עיגעליווירּפ א ןעוועג זיא סע :ענירעביא

 "יוועגסיוא טָאה סע סאוו ץלא יירפ ןעזָאל וצ טכערעג ראפ ןעטלאהעג

 סע גידנעזָאל רעבָא ."ןעשנעמ, ,ןערעי ראפ טריטסיזקע סע זא ,ןעז

 רעכיג זיא סע רָאנ ,ןראוועג ןעבעגעג טינ םענייק ךָאד סע זיא ,יירפ

 םעד ראפ ךיז ןעמהענ וצ םענייא ןעדעי וצ ןראוועג טזָאלעגרעביא

 רעד ךיז טָאה םעדכרוד .ןעטפערק ע כ י 5 ש נ ע מ ענייז טימ

 -ילשנעמ סָאד ןעגירקניירא םעד ןיא ןָאטעגניירא ןעצנאגניא קנארעג

 ,םענייא ןעדעי ראפ ךילגנענוצ ןראוועג ןָא טציא ןופ זיא סאוו ,עכ

 יוזא טגָאלקעב ןעמ עכלעוו ,גנוטכיר א ןענַאטשטנע ןיא סע ןוא

 ."םזילאירעטַאמ , ןעמָאנ םעד רעטנוא דנעיירש

 ,ןעלעטשוצבא טכוזעג םזינומָאק רעד טָאה גנומערטש יד טָא

 עכילשנעמ סָאד זא ,ןעביולג םעד טיײרּפשרעפ טָאה רע סאוו טימרעד

 זא ןוא ,םעד ראפ לעיפיוזא ךיז טנָאלּפ ןעמ סאוו ,הטרעוו טינ זיא

 ןהֶא ןעמוקעב טנָאקעג סע ןעמ טלָאװ גנונדרָאנייא רערעגילק א ןיא

 רעהאזיב טָאה סע יו ,תוחכ ןוא טייצ ןופ גנודנעוושרעפ עסיורג אזא

 .גיטיונ זיא סע זא ,ןעזיוועגסיוא

 סאוו ףיוא ?טייצ ןרעוו ןענואוועג ?אז רעבא ןעמעוו ראפ

 "ירפרעד וצ גיטיונ זיא סע רעדייא טייצ רערהעמ שנעמ רעד ףראדעב

 רעד טגייווש ָאד ? ןעטפערקיסטייברא עטרעטאמעגסיוא ענייז ןעש

 ,םזינומָאק
 ,רעגיצנייא סלא ךיז ןופ ןעבָאה וצ תחנ ידכ ?סאוו ףיוא

 ! שנעמ סלא עגינייז סָאה ןָאטעגבָא טָאה רע יו םעדכָאנ
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 -סיוא געמ ןעמ סאוו ,םעד רעביא החמש רעטשרע רעד ןיא

 ךֶאנ ןעסעגרעפ ןעמ טָאה ,עכילשנעמ סעלא ךָאנ דנאה יד ןעקערטש
 -וקנָאק נידעבעל טזָאלענקעװא ךיז טָאה ןעמ ןוא ,ןעלעוו וצ סעּפע

 רעד ןעוועג טלָאװ עכילשנעמ סָאד ןופ ץיזעב רעד יו יוזא ,ןעריר
 .ןעננאלרעפ ערעזנוא עלא ןופ ?לעיצ

 זייווכעלסיב ןוא תוחכ יד ןופ טגאיענסיורא רעבא ךיז טָאה ןעמ
 רענירעד ."ךילקילנ טינ טכאמ ץיזעב רעד , זא ,ןעקרעמ ןעביוהעגנָא

 זיײרּפ ןרענעלק ַא רַאפ עגיטיונ סָאד ןענירק וצ רעטציא ןעמ טקנעד
 ?עיפיוו הימ ןוא טייצ ?עיפיוזא רָאנ םעד ףיוא ןעדנעוורעפ וצ ןוא
 ןיא טלאפ םוטכייר רעד .טרעדָאפ ךאז רעד ןופ טייקגידנעווטיונ יד

 טרעוו ,רעּפעלש רעזָאלנרָאז רעד ,טייקמירא ענעדעירפוצ יד ןוא זיירּפ

 .לאעריא רעשירערהיפרעפ רעד

 רענייא רעדעי עכלעוו ,ןעטייקגיטעהט עכילשנעמ עניווא ןעלָאז

 ןוא ןרעוו טלהָאצעב רעייט יוזא ,ןערהיפוצכרוד גיהעפ ךיז טלאה
 ? ןעטפערק-סנעבעל עלא ןופ גנודנעוושרעפ ןוא הימ טימ ןרעוו טכוזעג

 יןעװ, :גָאט עלַא גידנעדער טרעה ןעמ יו ,רעטרעוו עכלעזַא ןיא

 שרעדנא סע טלָאװ . . . רעד רָאנ רעדא רעטסינימ ןעוועג טלָאװ ךיא

 זיא ןעמ ןא ,טייקרעכיז ענעי סיוא ןיוש ךיז טקירד "ןעגנאגעגוצ
 .טייקכילנעזרעּפ רעניטכיוו אזא ןופ עלעטש יד ןעטערטעב וצ ניהעפ

 -ניצנייא טינ ךיז טרעדָאפ ךַאז ַאזַא רַאפ זַא ,ךַאפנייא טרהיּפש ןעמ
 ךָאר ןענָאק ,עלא טינ וליפא ביוא סאוו ,גנודליב א זיולב רָאנ ,טייק
 א ןייז רָאנ וצרעד ףראדעב ןעמ זא .ה .ד ,ןעכיירגרעד עלעיפ

 ,שנעמ רעבילנהעוועג

 טרעהעג ג נ ו נ ד ר ַא יד יוװ טקנוּפ זַא ,ןָא ןעמהענ רימ ןעוו

 גננונד רָאר עט נו א יד ךיוא זיא יוזא ,טַאַאטש ןופ םצע םוצ

 -רעטנוא יד זא ,ןייא רימ ןעהעז ןאד ,רוטאנ ןייז ןיא טעוועדנופעגנייא

 ,םעיגעליױוירּפ םהיא ןופ ןעמוקעב ןעבָאה סָאװ ,יד רעדָא עטנעדרָאעג

 -רעגירעדינ יד ןעריטאולּפסקע ןוא לעיפוצ ךרע ןא ןיא טינ ןעסיירעב

 ,הטומ ןעגירק ענעסיוטשרעפ עניזָאד יד רעבא .עסאמ עטלעטשעג

 -ךנַאטש ןעשיטסילאיצַאס םעד ףיוא ךיז גידנעלעטש ביױהנָא ןיא

 -טסואוועב ןעשיטסיָאנע ןַא טימ ךיוא לעפייווצ ןהֶא רעטעּפש טקנופ

 םעד ןופ גנוריטַאש א ןעבענוצ ךיילנ רעבירעד ןעלעוו רימ --- ןייז

 ךרוד :עגארפ יד ןעלעטש וצ --- דייר ערעייז וצ ןייזטסואוועב

 ?עטריניליוירּפ רהיא ,טרעכיזעג םוטנענייא רעייא סע זיא סָאװ
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 ךיז ןעטלאה רימ סאוו ,םעד ךרֹוד : רעפטנע םעד ךיז ןעכיג ןוא ---

 !ץטוש ר ע ז נו א ךרוד ,סע טסייה ,ןכב ! ןעפיירגוצנָא סע בָא

 -כארעפ ןוא סיפ יד טימ סעקירב ? ראפרעד זנוא רהיא טיג סאוו ןוא
 טיג החגשה-ייצילַאּפ א ;"םלוע םעניימעג , םעד רהיא טיג גנוט
 -קעּפסער :קוסּפ טּפיוה םעד טימ םזיכעטַאק ַא ןוא זנוא רהיא
 ! ערעדנא ֹוצ טרעהעג סאוו ץלא ,סנייד טינ זיא סאוו ,ץלא ריט

 רימ !עטלעטשעגכיוה יד טּפיוהרעד ןוא ערעדנא יד ריטקעּפסער

 ןאד ,טקעּפסער רעזנוא רהיא טליו ; םעד ףיוא ןרעפטנע רעבא

 ןעלעוו רימ .טלעפעג זנוא סאוו ,זיירּפ םעד ראפ זנוא ייב סע טפיוק
 ןעלהָאצעב גירעהעג טעוװו רהיא ביוא ,םוטנעגייא רעייא ןעזָאל ךייא

 ןיא לארענעג רעד טלהָאצעב רעבא סאוו טימ ,ןעזָאל םעד ראפ

 רע סאוו ,טלאהעג רעדנעזױט עלעיפ יד ראפ ןעדעירפ ןופ טייצ
 -נעזיוט טרעדנוה יד ראפ רערעדנאנא טלהָאצעב סאוו טימ ? טגירק
 טלהָאצ סאוו טימ ? ךילרהעי טפנוקנייא ןענאילימ רָאג רעדא רעד

 רהיא יוװ וצ גיהור ןעקוק ןוא לעפָאטראק ןעייק רימ סאוו ,בָא רהיא

 סרעטסיוא יד בא זנוא ייב רָאנ טפיוק ? סרעטסיוא ערעייא טגנילש
 טעוװ ,לעפָאטראק יד ןעפיוקבא ךייא ייב ןעזומ רימ יוװ ,רעייט יונא
 ,רשפא רהיא טניימ רעדָא .ןעסע רעטייוו ךיוא ןענעמ ייז רהיא
 טעװ רהיא ?ךייא יוװ טונ יוזא ,זנוא טינ ןרעהעג סרעטסיוא יד זא

 ןעלעוו רימ ןעװ ,ט ַא ה ט- ט לאוו עג א זיא סאד ,ןעיירש

 ןייז טעוו רהיא ןוא ,ךיילגוצ ךייא טימ ןעסע ןעמהענ ייז ןוא ןעמוקוצ
 רהיא יו טַארוקא ,טינ ייז רימ ןעמוקעב טלאוועג ןהָא .טכערעג
 .טלאוועג ןָא זנוא טוהט רהיא סאוו םעדכרוד ,ָאי ייז טָאה

 טזָאל רָאנ ,טימרעד ףוס א ןוא סרעטסיוא יד ךייא טמהענ ךָאד

 רָאנ זיא ענעי ןעד) םוטנעגייא ןרעטנעהענ רעזנוא וצ ןעמוקוצ זנוא

 ןעדנוטש ףלעווצ ךיז ןעגָאלּפ רימ . ט י י ב ר א וצ -- (םוטציזעב
 ראפרעד ןָא זנוא טָאב רהיא ןוא ,םינּפ רעזנוא ןופ סייווש ןיא גָאט א
 אזא ךיוא טייברא רעייא ראפ טמהענ ,יוזא ביוא  .ןעשָארג רֶאּפ א

 רעזנוא זא ,רָאפ ךיז טלעטש רהיא ?טינ סָאד רהיא טליוו .זיירפ

 רעייא תעב ,טלהָאצעב ךייר ןיול ןעגיזָאד םעד טימ זיא טייברא

 רהיא ןעוו ?ררעדנעזיוט עלעיפ ןופ ןיול א הטרעוו זיא טייברא

 ,טייברא רעייא ןופ זיירּפ םעד ךיוה יוזא ףיורא טינ רעבא טביירט

 ןַאד ,ערעזנוא ראפ הטרעוו ןרעסעב א ןעריזילאער זנוא טזָאל ןוא

 דנַאטשוצ רעכיז ,ןרעדָאפ ךיז לָאז סָאד לאפ ןיא ,רימ ןעטלָאװ
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 עלעיפ יד ראפ רהיא רעדייא ןעכאז ערעגיטכיוו ְךֶאנ טבארבעג

 ,רימ יז ןיול אזא רָאנ טמוקעב רהיא ןעוו ןוא ; רעלָאט רעדנעזיוט

 ןעוו .רהעמ ןעגירק וצ ידכ ,ןראוועג רעגיסיילפ דלאב רהיא טלָאװ

 זיא סע ןַא ,רָאפ זנוא טמוק סָאװ ,ןעטסייל סָאװטע טלָאז רהיא

 ענעגייא רעזנוא רעדייא רהעמ לָאמ טרעדנוה ןוא ןהעצ הטרעוו

 לָאמ טרעדנוה ראפרעד ןעמוקעב ךיוא רהיא טלאז ןאד ,טייברא

 ןעריצודארּפ וצ ךיוא ןעקנעד ,טייז רעדנא רעד ןופ ,ריפ ;רהעמ

 א טימ ןעגיטיגרעפ זנוא טעװ רהיא עכלעוו ראפ ,ןעכאז ךייא ראפ

 רימ .ןיול-גָאט ןעכילנהעוועג םעד טימ רעדייא זיירּפ ןערעכעה

 ןעלעוו רימ ןעוו ,ערעדנא יד טימ ענייא ןרעוו גיטראפ ןיוש ןעלעוו

 םעד רהעמ ףראדעב רענייק זא ,טמיטשעגנייא ןעבָאה טשרעוצ רָאנ

 ראג רשפא רימ ןעהעג ןאד .}ן} ע ק נ ע ש --- טשינרָאג ןרעדנא

 עקנַארק יד ,סעקילַאק יד וליפא ןעלהָאצעב ןעלעוו ריס זַא ,טייוו ױזַא

 םינ ךיז ןעדייש ייז סאוו ראפ ,זיירּפ ןעגירעהעג םעד עטלא יד ןוא

 ןעלאז ייז ןעליוו רימ ביוא םיראוז ;טיונ ןוא רעגנוח סיוא זנוא טימ

 רעזנוא ןופ גנוליפרע יד ןעלאז רימ זא ,גיסאּפ ץנאנ סע זיא ,ןעבעֿל

 ןייק טינ ןיימ ןוא "ןעפיוק, גאז ךיא .ןעפיוק ךיז --- ןעליוו

 וליפא םוטנענייא סָאד זיא ןעבעל רעייז ."תובדנ,, עגיד'תונמחר

 טינ טכאמ סע) רימ ןעליו ;ןעטייברא טינ ןענָאק סאוו ,יד ןופ

 טינ ןעבעל עניזָאד סָאד ןעלאז ייז זא ,(םעט ןעכלעוו בעילוצ סיוא

 ; ןעפיוק ךרוד רָאנ ן'לעוּפ סאד רימ ןענָאק ,זנוא ןופ ןעהיצקירוצ

 ןיא ןעבעל וליפא ןעלָאז ייז ,ןעלעוו ראנָאז ןענָאק רימ  ,רהעמ ךָאנ

 םורא ןעהעז וצ ןרעג ןענייז רימ תמחמ ןייז לאז ,הלודג ןיא ןוא תחנ

 .רע'מינּפ עכילרניירפ ךיז

 ןוא ,טקנעשעג ןעגירק טינ ךאז ןייק ךייא ןופ ןעליוו רימ ,ץירוק

 ןערהאי רעטרעדנוה .ןעקנעש טשינ רָאג ךיוא ךייא ןעליוו ריֿמ

 ; טייהמוד --- רעגיצראהטוג .סיוא טלייטעג תובדנ ךייא רימ ןעבָאה

 ,ןררַאה יד ןעבעגעג ןוא טלייטעגסיוא רימ ןעבָאה קלח ס'ןאמירא םעד

 רָאנ טכַאמ ,לחומ טייז ,טציא .טינ טרעהעג --- ןררַאה יד סָאװ

 רָאג הרוחס רעזנוא טגייטש ןָא טציא ןופ םיראוו ,לעקעז רעייא ףיוא

 רָאנ ,ןעמהענ טינ טשינרָאג ךייא ייב ןעליוו רימ .זיירּפ ןיא ךיוה

 .ןעבָאה טליוו רהיא סאוו ,סָאד ראפ ןעלהָאצעב רעסעב טלאז רהיא

 --- ".רעקא דנעזיוט ןופ טוג א בָאה ךיא , --- ?וטסָאה סאוו ,אזלא

 רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ לעװ ןוא טכענקרעקַא ןייד ןיב ךיא ןוא
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 טםהענ ןאד , -- .גָאט א רעלָאט ןייא ראפ רָאנ רעקא ןייד ןעטייבראעב

 רימ םירָאװ ,טינ םענייק טסניפעג וד --- ."רעטייברַא רעדנַאנַא ךיא
 טעדלעמ רעמָאט ןוא ,ןעטייברא טינ שרעדנא ןעלעוו טכענקרעקא

 ןעפראד ךיז רע טעװ ,ןעמהענ רענינעוו לי סאוו ,רענייא ךיז

 רעטציא טרעדָאפ עכלעוו ,דיומטסנעיד יד זיא ָאד .זנוא ראפ ןעטיח

 -עטנוא ערעדנא ןייק טינ רהעמ טסניפענ וד ןוא ,?לעיפיוזא ךיוא

 טינ --- ."רנורג וצ ןהעג ךיא זומ יוזא ביוא ,יַא , --- .זיירּפ םעד טָא

 ,ןעמהענניירא ץלא ךָאנ וטסעוװ רימ יו לעיפיוזא ! גיטסאה יוזא

 ןעבָאה טסלָאז ור זא ,גונעג ןעזָאלבָארא רימ ןעלעוו ,טינ רעמָאט ןוא

 ".רעסעב ןעבעל וצ טנהעוועג רעבא ןיב ךיא,, --- .רימ יו ןעבעל םוצ
 ; גרָאז רעזנוא םינ זיא סע רעבָא ,ןעגענַאד טשינרָאנ ןעבָאה רימ ---

 ךיז רימ ןעלָאז .סע והט ןוא םהענ ,רהעמ ןעגנערבנעמאזוצ וטסנָאק

 ? ןעבעל-ליואוו ןענָאק טסלָאז וד ידכ ,זירּפ ןרעטנוא ןעגנידרעפ
 סָאװ, : רעטרעוװ יד טימ עמירָא יד נידנעטש טעמרָאק רעכייר רעד

 ,טלעוו יד ןענָאלשוצכרוד ךיז ןיילא העז ? טיונ ןייד ןָא ךימ טהעג

 םע רימ ןעזָאל זיא ,הונ ."עניימ טינ ,ך א ז | י י ד ןיא סָאד

 ןעלָאז עכייר יד ןעזָאל טינ ןעלעוו רימ ןוא ,ךַאז רעזנוא ןייז עקַאט

 ןעריזילאער וצ ,ןעבָאה רימ סאוו ,ןעלטימ יד ןופ ןעביורעב זנוא

 טפראדעב ןעשנעמ עטעדליבעגנוא רהיא רעבא, --- .הטרעוו רעזנוא

 ידכ ,רהעמ סעּפע ןעמהענ רימ ןעלעוו ,ונ --- ".לעיפיוזא טינ ךָאד

 -- .טלהעפ זנוא סאוו ,גנודליב יד ןעפאשרעפ ןענָאק ךיז ןעלאז רימ

 טעוו רעוו ,עכייר יד ןעכאמרעטנורא יוזא טָא רעבא טעוװ רהיא ןעוו,

 -רהעפעג טשינ -- "3 טפאשנעסיוו ןוא טסנוק יד ןעציטשרעטנוא ןאד

 -אזוצ עלא ךיז ןעלעוו רימ ;ןעגרָאזעב סָאד ןעלעוו ןעסאמ יד ,ךיל

 רעסיוא .עמוס עשביה ץנאג א ןעכאמסיוא טעװ סאד ,ןעגעלנעמ

 -ָאלקאמשעג יד ייס יו ייס רעטציא ךָאד טפיוק עכייר רהיא ,םעד

 רָאַּפ א רָאנ רעדא ,סענָאדַאמ עטסגירעיורט יד ןוא רעכיב עטסעז

 . ,ןיינ --- '! טייהכיילנ עניד'הרצ יד ,ךא , --- .סיפ-רעצנעט עקנילפ
 ןעליוו רימ .טייהכיילנ ןייק טשינרָאג ,ררַאח רעטלא רעטסעב ןיימ

 -וצסיורא ךיז ןעקנעד וא זייר ּפ ם עד ה טר עוו ןייז רָאנ

 .ןעלהָאצ טעוװ רהיא סאוו ,זירּפ םעד הטרעוו ןענייז רימ זא ,ןעזייוו

 ןוא הטומ ןרעכיז אזא ןעקעוורעד טַאַאטש רעד רשפא ןעד ןָאק
 רעד ןַאק ?טכענקזיוה םעד ייב להיפעגטסבלעז ןעגיטפערק אזא
 רעדא ,ןעלהיפ טסבלעז ךיז לאז שנעמ רעד זא ,ןעכאמ טַאַאטש
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 ? לעיצ אזא ןעלעטש ךיז רָאג וליפא טַאאטש רעד געמ יצ ,רעסעב

 ןוא הטרעוו ןייז ןענעקרעד לאז רעגיצנייא רעד זא ,ןעלעוו רע ןָאק
 עגארפ עטלעּפָאד יד טָא ןעלייטרעדנַאנופ רימָאל ? ןעמוקעב םהיא
 -םיורא ךאז אזא ןָאק טאַאטש רעד יצ ,ןעטכארטעב טשרעוצ ןוא
 יד ןופ טייקגימיטשנייא יד ךיז טרעדָאפ וצרעד יוװ ױזַא .ןעגנערכ
 ,ן'לעּפ סאד טייקגימיטשנייא יד טָא רָאנ ךָאד ןָאק ,טכענקרעקא

 ןעדימעגסיוא םינפוא יילרעדנעזיוט ףיוא טלָאװ ץעזעג-טַאַאטש א ןוא
 רעבא ןָאק .טייהרענעטלאהעב ןוא ץנערוקנָאק רעד ךרוד ןראוועג
 ,ןעזָאלרעד טינ רע ןָאק ןפוא םושב ? ןעזָאלרעד סָאה טַאַאטש רעד
 ! םהיא רעסיוא ערעדנא ןופ ןעגנואווצעג ןרעוו ןעלאז ןעשנעמ זא

 ענימיטשנייא יד ןופ ףליה-טסבלעז יד ןעבעגוצ טינ ,אזלא ,ןָאק רֶע

 א ראפ ןעגנידרעפ ךיז ןעליוו סאוו ,ענעי ןעגעקטנא טכענקרעקא
 טָאַאטש רעד זא ,ןעמהעננָא וליפא ריִמָאֹל רעבא ןיול ןרענעלק

 טימרעד ןענייז טכענקרעקא עלא זא ןוא ,ץעזעג אזא טכאמעג טָאה

 טנַאקעג ןַאד סע טַאַאטש רעד טלָאוװ -- ןעדנַאטשרעּפנייא ןעוועג

 ? ןעזָאלרעד

 רעטלעצנייארעפ רעד רעבא } ָאי --- לאפ ןעטלעצנייארעפ א ןיא

 .עלעיּפיצ ניר ּפ א ,גנוטיידעב ערעסערג א ָאד טמוקעב לאפ

 םעד ןופ תוהמ ןעצנאג םעד ןעגעוו ייברעד ךיז טלעדנאה סע
 ןופ ךוא אליממ ,גנוטרעוורעפ-טסבלעז ס'ךיא
 טייוו יוזא .טאאטש םעד ן ע ג ע ק ט נ א ?היפעגטסבלעז ןייז
 טעטכיר גנוטרעוורעפ-טסבלעז יד רעבא ; טימ ןעטסינומַאק יד ןעהעג

 -עקטנא ךיוא יוזא ,טַאאטש םעד ןעגעקטנא יו זייוורעגידנעווטיונ ךיז
 -עביא טימרעד ךיז טסעמרעפ ןוא ,ט פ א ש ? ע ז ע ג רעד ןעג

 .םזיִאנע םעד סיוא --- עשיטסינומָאק סָאד ןוא ענומָאק רעד

 זַא ,םוטרעגריב םעד ןופ ץאזדנורג םעד טכַאמ םזינומָאק רעד

 עטסעפ ַא רַאפ ,("רעמיטנעגייא, ןִא) רעציזעב ַא זיא רערעדעי

 יד ףיוא טרעה טציא סָאװ טימרעד ,טייקכילקריוז ַא רַאפ ,טײהרַאװ
 הליחתכל טָאה רערעדעי וא ,ן ע מ ו ק ע ב םעד ןעגעוו גרָאז
 -םטייברַא ןייז ןיא ןעגעמרעפ ןייז ט ַא ה רֶע ,ףרַאדעב רע סָאװ ץְלַא
 ןייז סאד זיא ,ךיורבעג ןייק ןופרעד טינ טכאמ רע ביוא ןוא ,טפארק
 ץנערוקנָאק ןייק ןוא ,סיוא זיא שינעגָאי ןוא שינעּפאכ סָאד .דלוש

 ,נלָאפרע ןא ןהֶא ,רעטציא טפָא יוזא טריסאּפ סע יו ,טינ טביילב

 א סעּפע ךיז ןעמ טפאשרעפ טייברא ךָאטש ןעדעי טימ םיראוו
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 ר ע כי? ק ר יוו ַא ןעמ זיא רעטציא טשר} .ךַאז עגיטיונ
 ,טפארקסטייברא ןייז ןיא טָאה רענייא סאוו לייוו ,רעציזע ב

 יד ןעוועג זיא סע יו ,ןעפילטנַא טינ רהעמ םהיא ןופ ןָאק סָאד

 ענייז ןופ ןעהערדסיורא טינ ךיז קילבנעגיוא ןעדעי לָאז סע ,רהאפעג
 ַא ןיא ןעמ .ץנערוקנַאק רעד ןופ טפַאשטריװ רעד רעטנוא ,דנעה
 ךָארג סע זיא ןעמ ןוא .רעציזעב רעטרעכיזעג ןוא רעזָאלגרָאז

 ,ערַאַאו ַא ןיא ןעגעמרעפ םעד רהעמ טינ טכוז ןעמ סָאװ ,םעדכרוד
 ;ןעגעמרעפ-פטייברַא םעד ןיא ,טײברַא רענענייא רעד ןיא רָאנ
 ןופ שנעמ ַא ,רעּפע? ש  ַא ןיא ןעמ סָאװ םעדכרוד ,סע טסייה
 ןענענונעב טינ ךיז ןָאק רעבָא ךי א .םוטכייר ןעלַאעדיא ןַא זיולב

 עניימ ךרוד ןעצַארקנעמַאזוצ ןָאק ךיא סָאװ ,לעסיב סָאד טימ

 ןיא ןילב טינ טהעטשעב ןענעמרעפ ןיימ םירָאוו ,תוחכ-טייברַא

 | ,טײברַא ןיימ

 ַא ןופ סעיצקנופ-טמַא יד ןעגרָאזעב ךיא ןָאק טייברַא ךרוד
 ןרעדָאפ רעטמע עגיזָאד יד ;  וו .זַא .א רעטסינימ א ,טנעדיזערּפ

 ןענָאק עלַא סָאװ ,גנודליב ַאזַא .ה ,ד ,גנודליב עניימעגלַא ןַא זיולב

 -עדעי עכלעוו ,יד זיולב טינ זיא גנודליב עניימעגלַא ןעד) ןעכיירגרעד

 -רעד ן ָאק רערעדעי סָאװ ,יד ללכב רָאנ ,טכיירגרעד ט ַא ה רער

 ,עשיניצידעמ .ש .ב .צ יװ ,גנודליב עלעיצעּפס עדעי ָאזלַא ,ןעכיירג

 שנעמ רעטעדליבעג ןייק סָאװ ,גנודליב עשיגָאלַאליפ ,עשירעטילימ

 -רעביא רעדָא ,(ןעטפערק ענייז רעבירַא ןעגייטש ייז זַא ,טינ טביולג

 ,טייקניהעפ עכילנעמ-ןיימעגלַא ןַא טּפױה

 עגיזָאד יד ןעמהענרעפ ןָאק רענייא רעדעי וליפא ןעוו ,רעבָא

 ןײלַא םהיא ,עניצנייא ס'מענלעצנייא םעד ךָאד סע זיא ,רעטמע

 - ןוא ןעבעל ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ייז טיג סָאװ ,טפַארק עכילמיטנעגייא

 רעכילנהעוועג , ַא יו טמא ןייז טינ טרהיפ רע סָאוװו .גנוטיידעב

 -נייא ןייז ןופ ןעגעמרעפ םעד םעד ןיא ןיירַא טנעל רע רָאנ ,"שנעמ

 טלהָאצעב ןעמ ןעוו ,טינ ךָאנ םהיא ןעמ טלהָאצעב סָאד רַאפ ,טייקגיצ

 רע ןעוו .רעטסינימ רעדָא ןעטמַאעב סלַא ןײמעגלַא ןיא רָאנ םהיא

 רעייא טנעידרעפ טָאה רע זַא ,טמַא ןייז טרהיפעג טוג ױזַא טָאה

 עהטדעװקנַאד יד טָא ןעטלַאהנָא טליוו רהיא ןוא טײקרַאבקנַאד

 יו טינ ןעלהָאצעב ןעפרַאד .רהיא טעוװ ,ןעגיצנייא םעד ןופ טפַארק

 יו רָאנ ,סעבילשנעמ ןָאהטפיוא רָאנ ןָאק ּסָאװ ,ןעשנעמ ןעזיולב ַא
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 ךיוא עבלעזסָאד טוחט זיא .סעניצנייא ףיוא טוהט סָאװ ,םענייא

 ! טייברַא רעייא טימ
 עניימענלא ןייק ןעלעטש טינ ךיז טזָאל טייקניצנייא ןיימ ףיוא

 סלַא והט ךיא סָאװ ,סָאד ףיוא ןרעוו ןָאטענ ןָאק סָאד יו ,עסקַאט

 .עסקַאט ַא ןרעוו טמיטשעב ןָאק עטצעל סָאד ףיוא רָאנ .שנעמ

 -ַאשבָא עניימעגלא ןא ,טליוו רהיא ביוא ,ףיוא ָאזלַא טלעטש

 -גיצנייא רעייא טינ טביורעב רעבָא ,ןעטײברַא עכילשנעמ רַאפ גנוצ
 .טסנעידרעפ רהיא ןופ טייק

 ןעשינעפרעדעב עניימ עג57 ַא רעדָא עכילשנעמ
 עניצנייא רַאפ ;טפַאשלעזעג רעד ךרוד ןרעוו טנידעירפעבכ ןענָאק
 ןוא דניירפ .ַא .גנונידעירפעב יד ןעכוז טשרע וטזומ ןעשינעפרעדעב
 ןופ טייקנילעפעג יד וליפא רעדָא ,טפַאשדניירפ ןופ טייקנילעפעג יד
 ךָאד ןוא .ןעפַאשרעפ טינ טפַאשלעזעג יד ריד ןָאק ,םענלעצנייא ןַא

 ןוא ,ןעטייקנילעפעג ענױזַא גיטיונ ןעבָאה קילבנעגיוא ןעדעי וטסעוו

 ןעפרַאד זיא:סע-ךעמעוו וטסעװ טייהנענעלענ רעטסנעלק רעד ייב
 טינ ךיז זָאלרעפ רעבירעד .ןייז גיפליהעב ריד לָאז סָאװ ,ןעבָאה
 ןעלטימ יד ןעבָאה טסלָאז וד ףיוא סַאּפ רָאנ ,טפַאשלעזעג רעד ףיוא

 ענייד ןופ גנוליפרע יד ןעפיוקנייא -- ןענָאק וצ סָאװ טימ

 .ןעגנַאלרעפ

 -- ? ןעטסיָאגע ייב ןרעוו ןעטלַאהעגפיוא דלעג סָאד ףרַאד יצ
 רהיא ביוא .,ץיזעב רעט'נשרי'ענ ַא טקעטש העבטמ רעטלַא רעד ןיא

 סע זיא ןַאד ,דלעג םעד טימ ןעלהָאצעב ןעזָאל טינ רהעמ ךיז טעוו

 ןַאד ,דלענ םעד רַאפ ןָאהט טשינרָאנ טעוװ רהיא ביוא ; טריניאור

 טימרעד רהיא טעוו ,השורי יד טכיירטש .טכַאמ עדעי סע טרילרעפ

 זיא רעטציא .לענעיז-טכירעג ס'רָאטוקעזקע םעד ןעכָארבוצ ןעכָאה

 ךָאנ טרַאװ סע יצ ,ט'נשרי'עג ןיוש זיא סע יצ ,השורי ַא ץלַא ךָאד
 -פױרַא רהיא טזָאל סָאװרַאפ ,ערעייא זיא סע ביוא .שרוי ןייז ףיוא

 םעד רהיא .טריטקעּפסער םורָאװ ?'?ענעיז ַא םעד ףיוא ןענעל
 | ?לעגעיז

 -רעפ ?לענ סעיינ .ןעפַאש טינ רהיא טלָאז רעבָא סָאװרַאֿפ
 רהיא ןופ טמהענ רהיא סָאװ ,טימרעד ערַאַאװ יד ןעד רהיא טעטכינ
 אקוד ןוא ,ערַאַאװ ַא ךיוא זיא דלענ סָאד ? המיתח-השורי יד בָארַא

 רלענ סָאד םירָאְו .ןענעמרעפ רעדָא לעטימ רעניד תושממ ַא
 םהיא טלַאה סע ,ןרעוו טעוװעטרַאהרעּפ ןענעמרעפ םעד טינ טזָאלרעד
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 ןופ רהיא טסייוו .ץַאזמוא ןַא ןעבָאה לָאז רע טכַאמ ןוא סולפ ןיא

 .ןַאד רעבָא ? טינ סָאװ רַאפ ,אברדא זיא ,?עטימ-שיוט ןרעסעב ַא

 ,ןעדָאש ךייא טוהט דלעג סָאד טינ ."דלעג, ןייז רעדעיוו סע טעוו

 רעייא סױרַא טזייוו .ןעמהענ וצ סָאד ךיז טייקגיהעפנוא רעייא רָאנ

 -העפ טינ ךייא טעװ סע ןוא ,ןעטפערק ערעייא ןעמַאזוצ טמהענ ,חב

 .המיתח רעיי א טימ דלעג סָאה ,דלעג רעייא --- דלעג ןייק ןענ

 ."תוחכ ערעייא ןעזײװסױרַא, טינ ךיא ףור סָאד ,רעבָא ןעטײברַא

 ,"ןעטײברַא גיטכיט ןעליוו, ןוא "טייברַא רָאנ ןעכוז, סָאװ יִד

 -סטייברַא --- עגלָאפ עגידנעווטיונ יד וצ ןיילַא ךיז רַאפ ןעטיירג

 .טייקגיזָאל

 ַא רעבירעד זיא ס} .דלעג ןופ בא טגנעה קילגמוא ןוא קילג

 רָאנ ךיז ט'נכדש ןעמ לייוו ,עדָאירעּפ רעזַאושזרוב רעד ןיא טכַאמ

 ףיוא םימרעד ןעדנינרעפ ךיז רעבָא ,לעדיימ ַא וצ יוװ ,םעד וצ

 ןוא קיטנַאמָאר עצנַאג יד .טינ רענייק ךיז טדניברעפ גידנעטש

 םעד ןעניוועג וצ ןעכוז ןוא ךיז ןע'נכדש םעד ןּופ טייקכילרעטיר

 .ץנערוקנָאק רעד ןיא ףיוא רעדעיװ טבעל ,דנַאטשנעגעג ןרעייהט

 יר ןופ ןעגנַאפעג טרעוו ,דנַאטשנעגעג רעטרהעגעב רעד ,רלעג סָאד

 ."רעטיר-עירטסודניא , עגיהטומ

 רעד .םייהַא קעװַא הלכ יד טרהיפ ,קילנ טָאה סָאװ רעד

 ,טפַאשטריװ ןייז ןיא קעװַא יז טרהיפ רע ; קיל סָאד טָאה רעּפעלש

 זיא זיוה ןייז ןיא .הלותב יד טעטכינרעפ ןוא ,"טפַאשלעזעג , יר

 ערהיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,יורפ ַא רָאנ ,הלכ ןייק רהעמ טינ יז

 -זיוה סלַא .ןעמַאנ-ןעילימַאפ רהיא ןערָאלרעּפ ךיוא טהענ םילותב

 םעד זיא "טייברַא , םירָאװ ,"טייברַא, דלענ-הלותב יד טסייה יורפ

 .ץיזעב ס'נַאמ םעד זיא יז .ןעמָאנ ס'נַאמ

 ןופ דניק סָאד זיא ,ףוס םוצ זיב דליב סָאד ןערהיפ וצ ידכ

 ,עטַאהעג הנותח-ןייק-טינ ַא ,לעדיימ ַא רעדעיוו דלעג ןוא טיײברַא

 רעד ןופ גנומַאטשבָא רערעכיז רעד טימ רעבָא ,דלעג רעדעיוװ ָאזלַא

 רעד ןופ "דלינ, סָאד ,םרָאפ-סטכיזעג יד .רעטָאפ רהיא ,טײברַא

 .לעּפמעטש רעדנַאנַא טנָארט ,העבטמ

 -- זיא ,ץנערוקנָאק רעד עגונ זיא סָאװ ,טצעלוצ ,טקנוּפ ַא ךָאנ

 ןַא ךיז ןעמהענ עלַא טינ סָאװ ,םעדכרוד דָאדנ םויק ַא טָאה יז זַא

 טינ ךיז ןעגידנע טש רע פ ןוא דַאז רעייז רַאֿפ

 "רערעב ַא זיא .ש .ב .צ טיורַב .םעד חכס ערעדנַא יד טימ ענייא
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 רעבירעד ייז ןעטלָאװ ;  טדָאטש ַא ןופ רעניואוונייא עלַא ןופ שינעפ
 ,יירעקעב עכילטנעפע ןַא ןעטכירוצנייא ןעמיטשנייא טנַאקעג עלט
 ןעגיזָאד םעד ןופ גנולעטשוצ יד רעביא ייז ןעזָאל םעד טָאטשנַא

 סָאד .רעקעב עדנערירוקנַאק יד ןופ דנעה יד ןיא שינעפרעדעב
 -ןייוו יד ייב ןייוו ,םיבצק יד ייב שיילפ סָאד ייז ןעזָאל ןעכיילג
 ,וו .זַא .א רעלדנעה

 -רעפ יו ךַאז עגיבלעזיד טינ טסייה ץנערוקנָאק יד ןעפַאשבָא
 ןיא : רעד טָא זיא דיישרעטנוא רעד .עדליג יד ,ךעצ יד ןעקרַאטש

 ; רעדעילגטימ-ךעצ יד ןוֿפ ךָאז יד .וו .זַא .א ןעקַאב סָאד זיא ךעע צ

 -נערוקנָאק ענילעפוצ ןופ ךַאז יד סע זיא ץ'נע רו ק נָא ק רעד ןיא

 ןעבָאה ןעפרַאד עכלעוו ,יד ןופ -- ןייארעפ םעד ןיא ;ןעט
 -ךעצ יד ןופ ךַאז יד טינ ,ענייד ןוא ךַאז ןיימ ָאזלַא ; סקעבעג
 "נָאק םעד ףיוא ןעבָאה עכלעוו ,רעקעב יד ןופ טינ ןוא רעדעילגטימ
 .עטנינייאר עפ יד ןופ ךַאז יד זיא סע רָאנ ,סעיסעצ

 ןייז ךיא זומ ,ךַאז ןיימ ןעגעװ טינ ךיז רעמיק ךיא ןעוו
 .ןעבעג וצ רימ ערעדנַא יד טלעפעג סע סָאװ ,ןעמהענ וצ ןעדעירפוצ
 ךָאד ןוא ,רהעגעב ןוא שנואוו ןיימ ,ךַאז ןיימ זיא טיורב ןעבָאה וצ
 סעּפע סנעטסכעה טפָאה ןעמ ןוא רעקעב יד וצ רעביא סָאד ןעמ טזָאל

 ,ךיז ןעשיווצ ןעיירעסייר ערעייז ,תוקלחמ ערעייז ךרוד ןעניוועג וצ

 ךרוד ,ץרוק --- ןרעדנַא םעד רענייא ןעניײטשוצרעכירַא ןעכוז רעייז
 יד ןופ ןעטרַאװרעד טנָאקעג טינ טָאה ןעמ סָאװ ,ץנערוקנָאק רעייז

 טָאהעג ןיילַא א ןעצנַאנניא ןעבָאה עכלעוו ,רעדירביךעצ
 רערעדעי סָאװ --- .יירעקעב ןופ טכער סָאד ףיוא הקזח-םוטנעגייא ןַא
 -ןדָארּפ ןוא ןעפַאש וצ סָאד ןעגילייטעב ךיז רערעדעי לָאז ,ףרַאדעב

 םוטנעגייא סָאד טינ ,םוטנעגייא ןייז ,ךַאז ןייז זיא סע ;ןעריצ
 .סרעטפיימ עטרינָאיסעצנָאק יד ןופ רעדָא רעדירב-ךעצ יד ןופ

 טרעהעג טלעוו יִד .קירוצ ןָאהט קילב ַא לָאמַא ךָאנ רימאל
 טינ ןיא יז ;רעדניק-ןעשנעמ יד וצ ,טלעוו רעד ןופ רעדניק יד וצ
 שנעמ רעדעי ?עיפיוו .ס'נעשנעמ םעד רָאנ ,טלעוו ס'טָאג רהעמ

 ;סנייז ןעפור סָאד רע לָאז ,טלעוו רעד ןופ ןעפַאשנייא ךיז ןָאק
 טפַאשלעזעג עכילשנעמ יד ,טַאַאטש רעד ,שנעמ רעגיטכיר רעד רעגָא

 רַאפ ןעכַאמ טינ לָאז רענייק זַא ןהעז טעוװ ,טייהשנעמ יד רעדָא

 סלַא ןָא ךיז טנעגייא רע סָאװ ,סָאד ץוחַא סערעדנַא סעּפע סנייז
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 -ענייאנא עכילשנעמנוא יד .ןפוא ןעכילשנעמ ַא ףיוא .ה .ד ,שנעמ

 .ה .ר ,ןעשנעמ ם'נופ טגיליוועב טינ זיא סָאװ ,עכלעזַא זיא גנונ

 רעד ןופ ,עכילשנעמ יד יװ טקנוּפ ,"עשירעכערברעפ , ַא זיא יז

 ןרָאװעג ןעברָאװרע זיא סָאװ ענױזַא ,"עכילטכער, 8 זיא ,טייז רעדנַא

 ."געוו ןעכילצעזענ , ַא ףיוא

 - יעיצולָאװער רעד טניז ןעמ טרער ױזַא טָא

 טָאה ךאז א יו תויה ,ךאז ןייק םינ זיא רעבָא םוטנעגייא ןיימ

 סנעגייא ןיימ ;רימ ןופ גיגנעהבָאנוא זיא סָאװ ,ץנעטסיזקע ןַא

 ןיימ רָאנ ,רעניימ זיא ,לשמל ,םיוב רעד טינ .טבַאמ ןיימ רָאנ זיא

 .םניימ זיא סָאװ ,סָאד זיא םהיא רעביא לָארטנַאק רעדָא טכַאמ

 ןעגיטכיר-טינ ַא ףיוא טכַאמ עגיזָאד יד סיוא ןעמ טקירד יו

 רעדָא ,םיוב םעד טָא ףיוא ט כ ע ר ַא בָאה ךיא ,טגָאז ןעמ ? ןפוא

 ןעברָאוווע .םוטנעעייא סעכילצעזעג ןיימ ןיא רע

 יד זַא .ןעמ סייוו סָאד --- טכַאמ ךרוד םהיא ךיא בָאה ,סע טסייה

 ןיא ןע בייל ב לָאז םיוב רעד ידכ ,ןעטלַאהנָא רדסכ זומ טכַאמ

 ןוא ןַא טינ טריטסיזקע טכַאמ יד זַא :רעסעב רעדָא ,תושר ןיימ

 "כ ע מ םעד ןיא ךילסילשסיוא ץנעטסיזקע רהיא טָאה רָאנ ,ךיז רַאפ

 .עמ טסעגרעפ סָאד -- ןעגיטכעמ םעד רימ ןא ,ךףיא ןעגיט

 .ש .ב .צ ,ןעטפאשנעגניי א עניימ ןופ ערעדנַא יו ,טכַאמ יד

 סָאװטע וצ ןעביוהרעד טרעוו ,.וו ,זַא .א טעטסעיַאמ ,טייקבילשנעמ יר

 זיא יז ןעוו ,ךָאנ טריטסיזקע יז זַא ױזַא ,סעדנעריטסיזקע-ךיז-רַאפ

 ןפוא םעד ףיוא טלעדנַאװרעּפ .טכַאמ ןיימ רהעמ טינ גנַאל ןיוש

 -רעפ יד טָא .ט כ ער סָאד --- טכַאמ יד טרעוו ,טסנעּפשענ ַא ןיא

 ,טיוט ןיימ טימ וליפא ןעשַאלעגסיוא טינ טרעוו טכַאמ עטגיבייא

 ."טברערעפ, רעדָא ןעגָארטעגרעבירַא טרעוו יז רָאנ

 .טכער םעד רָאנ ,רימ טינ ךילקריוו טציא ןרעהעג ןעכַאז יד

 -נעלברעפ ַא יװ רהעמ טינ סָאד זיא טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ

 םעדכרוד רָאנ טרעװ טכַאמ ס'מענלעצנייא םעד םירָאװ ; שינעד

 טכַאמ רעייז ןעדניברעפ ערעדנַא סָאװ ,טכער ַא ןוא טנענַאמרעּפ

 ייז סָאװ ,ןיירעד טהעטשעב שינעדנעלברעפ סָאד  ,רענייז טימ

 .ןעהיצקירוצ טינ רהעמ ןיוש טכַאמ רעייז ןענָאק ייז זַא ,ןעניימ

 -עגבא טרעוו טכַאמ יד סָאװ ,גנוניישרע עגיבלעזיד לָאמַא-רעדעיוו

 סָאװ ,טכַאמ יד ןעמהענבָא רעדעיוװ טינ ןָאק ךיא .רימ ןופ ןעסיר

 ,"טגיטכעמלָאפעב , טָאה ןעמ .רעציזעב םעד ןעבעגעג בָאה ךיא
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 טייקבילגעמ רעד ןופ טגַאזטנע ךיז ןוא ,טכַאמ יד ןעבעגעגקעװַא

 ,לבש םוצ ןעמוק ןוא סולשעב םעד ןעטייבוצרעביא

 טכער ןייז ןוא טכַאמ ןייז ןעבעגפיוא ןָאק רעמיטנעגייא רעד

 קעװַא יז טרעדיילש ,יז טקנעשרעפ רע סָאװ טימרעד ,ךַאז ַא ףיוא

 רימ עכלעוו ,טכַאמ יד ןעלַאפ ןעזָאל טינ ןענָאק רי מ ןוא .ג .ד .א

 ? ןעהילעג םהיא ןעבָאה

 ךַאז ןייק ליו ,רעט כ ער עג רעד ,שנעמ רעכילטכער רעד

 רעדָא ,"טכער טימ , טינ טָאה רע סָאװ ,סנעגייא ןייז ןעפורנֶא טינ

 -ט כ ע ר ןופ רָאנ טלַאה רע .ה .ד ; טכער ַא טינ טָאה רע סָאװ ףיוא

 .םוטנעגנייא סעגיסעמ

 ןייז ן'טּפשמ'וצ םהיא ןוא רעטכיר רעד ןייז רעבָא לָאז רעוו

 טלייט רעכלעוו ,שנעמ רעד סיוועג עיניל רעטצעל ןיא ?טכער
 לעיפ א ןיא ןעגָאז רע ןָאק ןַאד :טכערנעשנעמ יד ןייא םהיא

 ,ָאמוּפ םונעילַא עמ ַא ליהינ ינַאמוה :ץנערעמ רעדייא ןיז ןרעטיירב
 .םו ט נעגייא ןיימ זיא עכילשנעמ סָאד .ה .ד

 םעד טָא ףיוא טחעטש רע ןמז לכ ,ליוו רע יוװ ןעהערד ךיז געמ רֶע
 ןיא ןוא .ןעהערדסיוא טינ רעטנכיר ַא ןופ ךיז רע ןָאק ,טקנוּפדנַאטש

 ןעבָאה רימ סָאװ ,רעטכיר עלעיפ יד ךיז ןעבָאה טייצ רעזנוא

 ןרעוו עכלעוו ,ןרענַאל עכילדנייפ ייווצ ןיא טלייטעגנייא ,טלהעוורע

 ךיז טפורעב רעגַאל ןייא .ןעשנעמ ןוא טָאג ןיא טריציפינָאזרעּפ
 עכילשנעמ סָאד ףיוא --- רערעדנַא רעד ,טכער עכילטעג סָאד ףיוא

 ,טכער-נעשנעמ יד רעדָא טכער

 טגיטכערעב ןעלעפ עדייב ןיא זַא ,רָאלק זיא רעבָא לעיפיוזַא
 .ןילַא ךיז רענלעצנייא רעד טינ

 ,ננלדנַאה ןייא גָאט ןעניטנייה ןעניפעג רָאנ רימ טריבורּפ

 ןרעו טונימ עדעי !טכער ןופ גנוצעלרעפ א ןייז טינ לָאז עכלעוו

 / ערעייז תעב ,טייז ןייא ןופ סיפ יד טימ ןעטָארטעג טכער-נעשנעמ יד

 ןהֶא ,ןענעפע טינ ליומ סָאד ןענָאק טייז רעדנַא רעד ןופ רעגגעג

 .טכער עכילטעג סָאד ןעגעקטנַא גנורעטסעל ַא ןעגנערבוצסיורַא

 םירָאװ ,טכער-נעשנעמ ַא טימרעד רהיא טָאּפשרעּפ ,הבדנ א טיג

 -שנעמנוא ןַא זיא ןבדנ םעד ןוא רעלטעב םעד ןעשיווצ תוכייש יד
 ףילטעג ַא ןעגעקטנַא רהיא טנידניז ,?לעפייווצ ַא סױרַא טגָאז ; עכיל
 רהיא טצעלרעפ ,טייקנעדעירפוצ טימ טיורב ןעקורט טס} .טכער
 סע רהיא טסע ;הטימעג ןעניהור רעייא ךרוד טכער-נעשנעמ סָאר
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 ךרוד טכער עכילטעג סָאד רהיא טכעוושרעפ ,טייקנעדעירפוצנוא טימ

 לָאז סָאװ ,ךייא ןופ רענייא ןייק ָאטינ זיא סע .ןעליוורעדיוו רעייא

 -רעפ א ןיא ןעדער רעייא :ןעכערברעפ ַא ןהענעב טונימ עדעי טינ

 טינ ןיא טייהיירפ-עדער רעייא ןופ גנורעטש עדעי ןוא ,ןעכערב

 ! םורַא ןוא םורַא רעכערברעפ טייז רהיא .ןעכערברעפ ַא רעגינעוו

 טהעטש רהיא סָאװ ,רַאפרעד רָאנ רעכערברעפ טייז רהיא ,ךָאד

 רהיא לייו רעבירעד .ה .ד ,טכער ןופ ןעדָאב ן'פיוא עלַא

 סָאװ ,טקַאפ םעד ןעצעש וצ טינ טהעטשרעפ ןוא לָאמוצ טינ טסייוו

 .רעכערברעפ טייז רהיא
 "וקַא זיא םוטנעגייא ע ג י ל י י ה רעדָא עכילצעלרעפנוא סָאד

 רעשידירוי ַא זיא סע :ןעדָאב םעד טָא ףיוא ןעסקַאװעג טַאר

 .ףיר גע ב

 טהעטש ,טכַאמ ס'נרעדנַא םעד ןיא ןייב ַא טהעז רע זַא דנוה ַא

 .ןעמהענוצבא סע ךַאװש-וצ ךיז טלהיפ רע ןעוו רָאנ ןעטייוו ןופ רע

 ןייז ףוא ס כ ע ר ס'נרעדנַא םעד טריטקעּפסער רעבָא שנעמ רעד

 יד ,עכילשנעמ ַא ןעפורעגנָא טרעוו גנולדנַאה עטצעל יד  .ןייב

 ."עשיטסיאגע , רעדָא עלַאטורב ַא --- עטשרע

 -ש ג עמ , עניזָאד סָאד טסייה םוטעמוא ױזַא ,ָאד יו ױזַא ןוא

 סָאד ָאד) סעגיט סיי סָאװטע ץלַא ןיא טהעז ןעמ ןעוו ,"ד י 5

 -רעפ ןעמ ןוא טסנעּפשעג ַא רַאפ ץלַא טכַאמ ןעמ ןעוו .ה .ד ,(טכער

 וליפא ןָאק ןעמ ןעכלעוו ,טסנעּפשעג ַא וצ יו םעד וצ ךיז טלַאה

 .ןעטיוט טינ םהיא ןָאק ןעמ רעבָא ,טניישרע רע תעב ןעקערשבָא

 -נייא םלַא טינ ענלעצנייא סָאד ןעטכַארטעב וצ ךילשנעמ זיא סע

 .סעניײמעגלַא ןַא סלַא רָאנ ,סענלעצ

 רהעמ ןיוש ךיא ריטקעּפסער עכלעזַא סלַא רוטַאנ רעד ןיא

 ; טגיטכערעב סעלַא וצ ךיא ןיב רהיא יבג? זַא ?היפ רָאנ ,טשינרָאג

 ךיא זומ ,ןעטרָאג םענעי ןיא טסקַאװ סָאװ ,םיוב םעד ןיא ןעגעגַאד

 ןפוא ןעגיטייזנייא ןַא ףוא) טייקד מע ר פ יד ןעריטקעּפסער

 .ןעטייוו ןופ דנעה יד ןעטלַאה זומ ,("םוטנעגייא סָאד , : ןעמ טגָאז

 ףיוא רעה ךיא ןעוו ,ןַאד רָאנ ףיוא טרעה םעד וצ גנוהיצעב יד טָא

 הליחתכל רימ זיא סָאװ סעּפע ףיוא יו ,םיוב םענעי ףיוא ןעקוק וצ

 -נַאנַא וצ ןעזָאלרעביא םהיא ןָאק ךיא םגה --- גילייה .ח .ד ,דמערפ

 .ןרעדנַאנַא וצ .ג .ד .א ןעקעטש ןיימ רעביא זָאל ךיא יו טקנוּפ ,ןרעד

 םהיא ןעכ ער ברע פ ןייק רַאפ טינ רָאג טלַאה ךיא ,אברדא
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 יו םוטנענייא ןיימ טביילב רע ןוא ,ליו ךיא ןעוו ןעקַאהוצסיױא

 רע :ןעשנעמ רעדנַא םעד וצ ןעטערטבָא טינ םהיא לָאז ףיא גנַאל

 גינעװ יױזַא טקנוּפ חעז ףךיא .רעניימ טביילב ןוא רעניימ זיא
 -נעל יד ןיא ןָאעלָאּפַאנ יו ,ןענעמרעפ ס'רעיקנַאב םעד ןיא סדמערפ

 ,"ןרעבָארע , וצ סָאד בָא טינ ךיז ןעקערש ריס :עגינעק יד ןופ רעד
 ,ןעהיצ רימ .וצרעד ןעלטימ ןעניפעג וצ םורַא ךיז ןעקוק רימ ןוא

 -דמערפ ןופ טסייג םעד םהיא ןופ בָארא ,סע טסייה

 .ןעקָארשעג ךיז ןעבָאה רימ ןעכלעוו רַאפ ,טייק

 רהעמ ןעמהענ טינ ךַאז ןייק לָאז ךיא זַא ,גיטיונ זיא רעבירעד

 רעד טָא סלַא ,ךיא סְלַא ןרעדנָאז ,שנע מ  סִלַא ךורּפשנָא ןיא

 ןרעדנַאז ,סעכילשנעמ זיא סע לייוו ,טינ ךיוא ךילנלָאפ ןוא ;ףךיא

 ,ךורּפשנָא ןיא טינ ךָאז ןייק םהענ ךיא .ה .ד ,סניימ זיא סע לייוו

 לייוו ןוא ליוו ךיא סָאװ --- ןרעדנָאז ,שנעמ סלַא טמוק רימ סאו

 | .סע ליוו ךיא

 -טכער רעדָא סעכילצעזעג ס'נרעדנַאנַא ןייז טעוו סָאד רָאנ

 ןייז ןייז לָאז סע זַא ,טכער זיא ר י ד ייב סָאװ ,םוטנעגייא סעניסעמ

 סָאד טָאה ,טכער ןייז וצ ףיוא ריד ייב סע טרעה .םוטנעגייא

 טסעוו וד ןוא טייקניסעמטכער יד ריד רַאפ ןערָאלרעפ ךילטנענייא

 .ףיורעד טכער ןעטולָאסבַא םעד ןופ ןעכַאלסיוא ךיז

 םעד ןיא םוטנענייא םענעכַארּפשעב רעהַא זיב םעד ץוחַא

 ןעניטברָאפרהע רעזנוא רַאפ ןעטלַאהעגרָאפ טרעוו ,ןיז ןעטקנערשעב

 ךיז ןערָאט , רימ ןעכלעוו ןענעקטנַא ,םוטנענייא רעדנַא ןִא הטימעג

 טהעטשעב םוטנענייא עניזָאד סָאד ."ןענידניזרעפ רעגינעוו ךָאנ

 -ילרעניא רעזנוא ןופ םוטנילייה , םעד ןיא ,רעטיג עניטסייג יד ןיא

 ןייק לָאז טימרעד ,גילייה טלַאה שנעמ א סָאװ ."רוטַאנ רעכ

 לָאז סָאד תמא טינ יו ,לייוו ;ןעביירט טינ סַאּפש ןייק רערעדנַא

 ןוא ןעכילבעיל ַא ףיוא, ,ןעכוז טינ לָאז ןעמ גירעפייא יו ןוא ןייז טינ

 ןעניביולג ןוא רעגנעהנָא םעד ןענייצרעביא וצ ,"ןפוא םענעדיישעב

 ןערהע וצ בוח ַא ץְלַא טביילב ,םוטנילייה ן'תמא רעדנַאנַא ןענעוו

 רעטריארעפ רעד :ןעבילג ןייז ןופ אפונ ענילייה סָאד

 -ירעד ןוא ,רקש ַא זיא סע וליפא ןעוו ,ענילייה סָאד ןיא ךָאד טביולג

 .ןרעוו טכַאעג ענילייה סָאד ןיא ןעביולג ןייז סנעטסגינעוו זומ רעב

 ַא ןרעדָאפ ןעמ טגעלפ ערעזנוא יו ןעטייצ ערעבערג ןיא

 רעטמיטשעב ַא וצ טייקנעבעגרעביא ןַא ןוא ןעביולג ןעטמיטשעב
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 ןפוא ןעטסלערע ן'פיוא ןעגנַאגעב טינ ךיז זיא ןעמ ןוא ,טייקנילייה

 "טייהיירפ-סנעביולג, יד רעבָא טניִז .עגיביױלג-שרעדנַא יד טימ

 יאנק לא, רעד זיא ,רהעמ ןוא רהעמ ץלַא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה

 ץנַאג ַא ןיא ןרָאװעג ןעסָאלפוצ זייווכעלסיב "ררַאה רעגיצנייא ןוא

 -ונעב ץנַארעלָאט ענַאמוה יד ןוא ,"ןעזעוו ןעטסכעה , םעניימעגלַא

 ."טייקגילייה ַא סעּפע , טרהערעפ רערעדעי רָאנ דלַאביװ ,ךיז טנעג

 זיא ,קורדסיוא ןעטסכילשנעמ םעד וצ סע טריצודער ןעמ ןעוו

 םעד ייב ."עכילשנעמ סָאד , ןוא "אפונ שנעמ רער, עגילייה סָאד

 -שנעמ סָאה יװ ױזַא ,ןעניימ ןעלָאז רימ טכַאמ סָאװ ,ןייש ןעשלַאפ

 ןופ יירפ ןוא סענעגייא רעזנוא ןעוועג ןעצנַאגניא רָאג טלָאװ עביל

 -עגנָא ןיא עכילטעג סָאד סָאװ טימ ,טייקבילטלעוו-רענעי רעדעי

 יו עבלעזסָאד טייטעב טלָאװ "שנעמ, יװ ױזַא ,ָאי -- ,טקעטש

 -נייא עצלָאטש יד ןעסקַאװסיױא רַאגָאז ןָאק --- "וד, רעדָא "ךיא,

 ,טינ דער ןייק רָאג רהעמ ןיוש זיא "סגילייה, ןענעוו זַא ,גנודליב

 ןעבעל ןוא שימייה לַארעביא רעטציא ןיוש ךיז ןעלהיפ רימ זַא ןוא

 ןיא ןוא עגילייה סָאה ןיא .ה .ד ,עכילמייהנוא סָאד ןיא רהעמ טינ

 םענענופעג ךילדנע, םעד רעביא תולעּפתה רעד ןיא .קערש ןעגילייה

 ןעמ ןוא ,יירשעג-העוו ןעשיטסיָאנע םעד טינ ןעמ טרעה "ןעשנעמ

 רעזנוא רַאפ ,םיטניא ױזַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,חור םעד ןָא טמהענ

 .ךיא ן'תמא

 ןוא ,(עהטעג העז) "רענילייה רעד טסייה סונַאמוה, רעבָא

 .עגילייה עטסרעטיילעג סָאד רָאנ זיא ענַאמוה סָאד

 לייוו רעבירעד דָארג .טרהעקרעפ טַארוקַא טגָאז טסיָאנע רעד

 ןוא ,סַאּפש ןיימ ריד טימ ךיא ביירט ,גילייה סעּפע טסטלַאה וד

 ןייד דָארג ןיא ,ריד ןיא טצעשעג סעלַא וליפא טלָאװ ךיא ןעוו

 .טינ ךיא ץעש םוטגילייה

 ןרעוו ןעמונעגנָא ךיוא זומ ןעגנוניימ עטצעזעגנעגעג עבלעזַא ייב

 טסיָאגע רעד :;רעטיג עגיטסייג יד וצ גנוהיצעב עטצעזעגנעגעג ַא

 ןייז טלעטש סָאװ רערעדעי .ה .ד) רעזעיגילער רעד ,ןָא ייז טפיירג

 "ישעב --- ייז זומ ,ןעטלַאהעגסיוא ןייז וצ ידכ ,(ךיז רעביא "זעזעוו,

 ןרעוו טצישעג ףרַאד רעבָא רעטינ עניטסיינ טרָאס רעכלעוו .ןעצ

 ןעצנַאגניא טגנעה סָאד ,טצישעב טינ ןעביילב ןעפרַאד עכלעוו ןוא

 ןעטסכעה, םעד ןופ ךיז טכַאמ ןעמ סָאװ ,ףירנעב םעד ןופ בא

 וצ רערהעס סָאה .ש .ב .צ רעגיטכרָאפסטַאנ רעד ןוא ,"ןעזעוו
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 .(רעלַארעביל רעד) רעגיטכרָאפנעשנעמ רעד רעדייא ,ןעצישעב

 ,עלעירעטַאמ יד ןופ דיישרעטנוא ןיא ,רעטיג עגיטסיינ יר ןיא

 גנוגידניזרעפ יד ;ןפוא ןעניטסייג ַא ףיוא טצעלרעפ רימ ןרעוו

 ,ננונילייה טנע  רעטקעריד ַא ןיא טהעטשעב ייז ןעגעקטנַא

 גנוביורעב ַא ןיא יז טהעטשעב רעטיג עלעירעטַאמ יד ןעגעקטנַא תעב

 -קעװַא טושּפ טינ ןרעוו רעטיג עגיטסייג יד ; גנודמערפרעפ רערָא

 ,טכעוושרעפ ןוא הטרעוו רעייז ןופ טביורעב ןרעוו ייז ,טנעכטַאלעג

 -רעוו יד טימ .רהַאפעג ןיא טלעטשעג טקעריד טרעוו עגילייה סָאד

 עלַא טנעבייצעב טרעוו "טייהכערפ , רעדָא "גנוטכַא-טינ , רעט

 עגיטסייג יד ןעגעקטנַא ןרעוו ןעגנַאגעב ןענָאק סָאװ ,ןעכערברעפ

 גנולפייווצעב ,גנוטכַארעפ ,,גנופמישעב ,גנוטָאּפשרעפ ;רעטיג

 -ערברע פ רעד ןופ ןעננוריטַאש ענעדיישרעפ רָאנ ןענייז .ג .ד .א

 .טייהכערפ רעשירעכ

 "רעפ יד ףיוא ןרעוו טריציטקַארּפ ןָאק גנוגילייהטנע יד זַא

 ; ןעלעטשבָא טינ ָאד ךיז רימ ןעלעוו םעד ףיוא ,םינפוא עטסנעדייש

 טלעטש עכלעוו ,גנוגילייהטנע ענעי רָאנ ןענָאמרעד ָאד ןעלעוו רימ

 .סערפ רעטקנערשעביטינ א ךרוד עגילייה סָאד רהַאפעג ןיא

 ראפ רָאנ וליפא טקעּפסער טרעדָאפעג ךָאנ טרעוו סע ןמז ?כ

 ןיא ןרעוו טפַאלקשרעפ סערּפ ןוא עדער יד זומ ,ןעזעוו גיטסייג ןייא

 -םיוקע סָאד יװ גנַאל ױזַא םירָאװ ;ןעזעוו םעד טָא ןופ ןעמָאנ

 ענייז ךרוד םעד ןעגעקטנַא ןעגידניזרעפ ךיז טסיָאנע רעד ןָאק ,טריט

 "ניהעג ןיירעד ומ וא ,ןעגנוניימ עטקירדעגסיוא

 ןעמ ביוא ,"ףָארטש רעגיסַאּפ , רעד ךרוד סנעטסגינעוו ןרעוו טרעד

 -לַאהנייא יד --- לעטימ ןעגיטכיר םעד ןעדנעוונָא רעסעב טינ ליוװ

 .רוזנעצ יד .ש .ב .צ ,ייצילַאּפ רעד ןופ טכַאמ עדנעט

 ןופ ! סערּפ רעד ןופ טייהיירפ רעד ְךֶאנ סע טצפיז ןעמ יו

 ןופ סיװעג ?ןרעװ טיירפעב סערּפ יד לָאז ףילטנעגייא סָאװ

 ןופרעד רעבָא ! טייקרַאבטסנעיד ןוא גנוטכענקרעפ ,טייקגיגנעהבָא

 ץנַאג ןָאק ןעמ ןוא ,ךַאז ס'מענייא ןעדעי ךָאד זיא ןעיירפעב ֹוצ ךיז

 "טסנעיר רעד ןופ טזיילרעד ךיז טסָאה וד ביוא זַא ,ןעמהעננא רעכיז

 ,טסביירש ןוא טסַאּפרעפ וד סָאװ ,סָאד ףיוא טעװ ,טיײקרַאב

 סָאד ןעבָאה וצ טָאטשנַא ,סנעגייא ןייד יװ ריד וצ ןרעהעג

 זיא סע רעכלעוו ַא ופ טסנעיד יא טסַאפרעפ ןוא טקנערענ

 סָאװ ,ןעקורד ןוא ןעגָאז סעּפע טסירק רעגיביולג ַא ןָאק .טכַאמ
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 רע רעדייא ,ןעביולנ-טסירק ןעגיזָאד םעד ןופ יירפ רהעמ ןייז לָאז
 ,ןעביירש סעּפע טינ רָאט רעדָא טינ ןָאק ךיא ןעו ?ןיילַא זיא
 ןָאק סָאד .ןיילַא רימ ןיא ראג רשפא הליחתכל דלוש יד טנעיל
 .טניטעטשעב טפָא סע טרעװ ךָאד ,רַאברעדנָאז ןעגנילק וליפא
 לָאז ןעמ זָאלרעד רעדָא ךיא ץינערגעב ןעצעזעג-סערּפ יד ךרוד
 -ניה ןוא ,ןעגנוניימ עניימ ןענָאזצסױרַא טייהיירפ יד ןעצינערגעב
 ןוא טכערנוא ןופ טיבעג סָאד ןָא ךיז טביוה ץינערג ןעגיזָאד םעד רעט

 ,ןיילַא ךיז ץינערגעב ךיא .ףָארטש |

 ךַאז ןייק טלָאװ ,יירפ ןייז זיא סע ןעוו לָאז סערּפ יד ביוא

 ,גנַאװצ ןעדעי ןופ גנואיירפעב רהיא יו ,גיטכיוו ױזַא ןעוועג טינ
 ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןרעװ טגעלעגפיורַא רהיא ףיוא ןָאק סָאװ
 עקַאט ןייֵלַא ךיא טלָאװ ,וצרעד ןעמוק לָאז סע ידכ ןוא .ץעזעג
 .ץעזעג םעד ןעגלָאפ וצ ןופ ןעגָאזבָא ךיז טזומעג

 עדעי יו ,סערּפ רעד ןופ טייהיירפ עטולָאסבַא יד זיא יאדוא = |
 ןָאק יִז .טינ תושממ ןייק טָאה סָאװ ךַאז ַא ,טייהיירפ עטולָאסבַא

 ןופ ,סָאד ןופ רָאנ לָאמ עלַא רעבָא ,ןעכַאז ךס ַא רָאג ןופ יירפ ןרעוו

 ןעוו ,סעגילייה ןופ ךיז ןעיירפעב רימ ןעוו .יירפ ךיוא ןיב ךיא סָאװ

 ןעלעװ ןַאד ,זָאלצעזענ ןוא זָאל טָאג ןרָאװעג ןענייז רימ

 | .זָאלצעזענ ןוא זָאלטָאנ ןרעוו ױזַא ךיוא רעטרעוו ערעזנוא
 ןעדעי ןופ יירפ ןערעלקרעד ךיז ןענָאק רימ יװ גינעוו ױזַא

 ןעיירפעב ךיז טפירש רעזנוא ןָאק גינעוו ױזַא ,טלעוו רעד ןיא גנַאװצ

 רימ ןענָאק יירפ ױזַא ,ןענייז רימ יו יירפ ױזַא רעבָא .םעד ןופ
 .ןייז לָאז טפירש רעזנוא ןעכַאמ

 וצ טָאטשנַא ,סנעגייא רעזנוא ןרעוו רעבירעד זומ יז
 | ,רעטציא זיב ןָאטעג סע טָאה יז יו ,חור ַא ןענעיד

 -םערּפ ןעיירש ייז ןעוו ,ןעליוו ייז סָאװ טינ ןעסייוו ןעשנעמ
 טַאַאטש רעד זַא ,זיא רעטרעוו טימ טגנַאלרעּפ ןעמ סָאוו .טייהיירפ
 -ונעג דנורגנ ןיא רעבָא ליוו ןעמ סָאוו ; יירפ סערּפ יד ןעכַאמ לָאז

 ןרעוו יירפ לָאז סערּפ יד זַא ,זיא ,סע נידנעסיוו טינ ןיילַא ןוא ,ןעמ
 עיציט ע פ ַא ןיא עטשרע סָאד .טַאַאטש ןופ ןרעוו זיול רעדָא

 {ע ? ע ט ש פ יו א ןַא ןיא ערעדנַא סָאד ,טַאאטש םוצ
 ַא ןענעו השקב, ַא סלַא .טַאאטש םעד ןעגעקטנַא ךיז
 -סערּפ ןופ טכער םעד ןופ גנורעדָאפ עטסנרע ןַא סלַא וליפא ,"טכער

 רע ב ע ג םעד סלַא טַאַאטש םעד ןָא הליחתכל יז טמהענ ,טייהיירפ
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 -נָאק ַא ,שינביולרע ןַא ,קנ ַאש עג א ףיוא ןעפָאה רָאנ ןָאק ןוא

 .גיניזנוא ןעלדנַאה לָאז טַאַאטש ַא ,ךילנעמ ץנַאג זיא סע .עיסעצ
 ,ןייז רעכיז רעכָא ןָאק ןעמ ; הנתמ עטרעדָאפענ יד ןעבעג עקַאט ןוא

 ,קנַאשעג םעד ןעכיורבעג וצ יו ןעסיוו טינ ןעלעוו ענעקנַאשעב יד זַא

 ןעלעוו ייז : טיײהרַאװ ַא רַאפ טַאַאטש םעד ןעטכַארטעב ייז ןמז ?כ

 ןעלעוו ןוא ,"ןעגילייה , םעד טָא ןעגעקטנַא ןעגידניזרעפ טינ ו"ח ךיז

 ,ןרעדעי ןעגעקטנַא ץעזענ-סערּפ ןעדנעפָארטשעב ַא ןעפורסיורַא ןייֵלַא

 .םהיא ןענעקטנַא ןעגידניז וצ ןעגעוורעד ךיז טעוו סָאװ
 סָאװ ןופ ,סָאד ןופ יירפ טינ טרעוו סערּפ יד ,טרָאװ ןייא טימ

 .יירפ טינ ןיב ךיא

 רעד ןופ רעננעג ַא רַאפ טימרעד סױרַא רשפא ךיז ךיא זייוו

 טעװ ןעמ זַא ,רָאנ גָאז ךיא ,טרהעקרעפ ,אברדא ? טייהיירפ-סערּפ

 ,טייהיירפ-סערּפ יד ,יז רָאנ ליוו ןעמ ןעוו ,ןעמוקעב טינ לָאמנייק יז

 רעטקנערשעבנוא ןַא רַאפ ןייא רָאנ ךיז טלעטש ןעמ ןעוו .ה .ד

 רהיא ,שינביולרע עניזָאד יד רעטייוו רָאנ טלעטעב .שינביולרע

 רענייק ָאטינ זיא סע םירָאװ ,םעד ףיוא ןעטרַאװ ןענָאק גיבייא טעוו

 ןמז ?כ .ןעבעג ךייא ןענָאק סָאד לָאז סע רעוו טלעוו רעד ףיוא

 יד ןעכיורבעג וצ "ןעניטכערעב , ךייא לָאז ןעמ ןעלעוו טעוװ רהיא

 -סערּפ ןעבעג ךייא לָאז ןעמ .ה .ד ,שינביולרע ןַא ךרוד סערַּפ

 ךיז טעוװ ןוא גנונפָאה רעטסיזמוא ןיא ןעבעל רהיא טעװ ,טייהיירפ

 ,ןעגָאלקעב טסיזמוא

 יו ,ןעקנַאדעג ענױזַא טסָאה וד סָאװ ,ןיילַא וד / ! ןיזנוא , ---

 רעד רַאפ ןעגנערב רעדייל ייז ךָאד טסנָאק ,ךוב ןייד ןיא ןעהעטש ייז

 -ןפ ; הבינגב רעדָא לַאפוצ ןעכילקילנ ַא ךרוד רָאנ טייקכילטנעפע

 םעד וצ וציטהעטש ןעמ ןעוו ,ןענעגַאד וטסרעקיימ ןעגעווטסעד

 טיג רע זיב ,ןֶָא םהיא ףיוא ךיז טצעז ןעמ ןוא טַאַאטש םענענייא

 ".שינביולרע-קורד עטנַאזטנע-רעהירפ יד טרָאפ

 ,טריסערדַא ןרעוו רעטרעוו ענױזַא ןעמעוו וצ ,רעביירש ַא

 -תוזע עסיורג ןענייז טייל עגיזָאד יד םירָאוװו --- רשפא טלָאװ

 -- : ןעגָאז וצ ױזַא םעד ףיוא טרעפטנעעג --- רע'מינּפ

 ךיא והט סָאװ !טדער רהיא סָאװ טוג רָאנ טכַארטעב , --

 גערפ ? ךוב ןיימ רַאפ טייהיירפ-סערּפ ךיז ןעפַאשרעפ וצ ידכ ,ןעד

 רעסעב טינ ךיא ךוז רעדָא ,שינביולרע ןַא ףיוא ךָאנ ןעד ךיז ךיא

 ,טייהנעגעלעג עניטסניג ַא ,טייקכילצעזעג ןעגעוו תולאש ןהָא ,סיוא
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 ענייז ןוא טָאַאטש םעד ףיוא טכיוקיר םוש ַא ןהָא יז ץונעב ןוא
 -סױרַא זומ טרָאװ עדנעפורסיורא-קערש סָאד -- ךיא / ? ןעננַאלרעּפ
 טוהט טסואוועבנוא .טַאַאטש םעד בָא רַאנ ךיא --- ןרעוו טגָאזעג
 רהיא טרער ןעמרָאפטַאלּפ ערעייא ןופ .עגיבלעזסָאד ךיוא רהיא
 -צעלרעפנוא ןוא טייקנילייה ןייז ןעבעגפיוא זומ רע זַא ,ןייא םהיא
 רעביירש יד ןופ ןרעוו ןעפירגעגנָא ןעזָאל ךיז זומ רע זַא ,טייקכיל
 טרהיפ רהיא רעבָא .םעד רַאפ ןעבָאה ארומ טינ רָאנ ףרַאד ןוא
 -וַצנוא ןייז טרילרעפ רע יװ דלַאב יױזַא םירָאװ + ; רעטנוא םהיא
 טהעטשרעפ ,ךיי א ,ץנעטסיזקע ןייז וצ ףוס ַא זיא ,טייקכילגנעג
 -יירש וצ טייהיירפ יד ןעביולרע טנָאקעג טוג ץנַאג רע טלָאװ ,ךיז
 -ט ַאַאטש טייז רהיא ;ןָאטעג סע טָאה דנאלגנע יו ,ןעב
 ,טַאַאטש םעד ןענעג ןעביירש וצ חכב טינ טָאה וא עגיביולג
 ןעטכינרעפ , ןוא ןערימרָאפער םהיא ןעלעוו טינ טלָאז רהיא לעיפיוו
 רענגעג ןעוו ,רעגייטש ַא ןייז טעװ סָאװ רעבָא ."ןערעלהעפ ענייז
 -יוהנָא ןוא טרָאװ ןעיירפ םעד טימ ןעצונעב ךיז ןעלעוו טַאַאטש ןופ
 -ייה , סעדעי ןוא לַארָאמ ,טַאַאטש ,ךריק ןענעקטנַא ןעמערוטש ןעב
 יד ןעוועג ןַאד טלָאװ רהיא ?ןעטנעמוגרַא עטסעפ טימ "עגיל
 יד ,ןעטסגנַא עכילקערש ערעייא ןיא ,ןרהיפוצנייא רעדעיוו עטשרע
 הטרח טעּפשדוצ ןַאד טלָאװ רהיא .ןעצעזעגירענבמעטּפעס
 -ענטימ רעהירפ ךייא טָאה עכלעוו ,טייהמוד רעייא ףיוא טָאהעג
 יד רעדָא טַאַאטש םעד ןרהיפרעפ ןוא ןרעדױלּפרעפ וצ טכַארב
 -ייווצ טָאהט ןיימ טימ זייוועב רעכָא ךיא --- .גנוריגער-סטַאַאטש
 לָאמעלַא טעװ טייהיירפ-סערּפ יד זַא ,סָאד לָאמנייא .ןעכַאז יילרע
 יז טעװ ךילגלָאפ ןוא "ןעטייהנעגעלעג עניטסנינ , ןופ ןעגנעהבָא
 ,רעבָא סנעטייווצ ; טייחיירפ עטולָאסבַא ןייק ןייז טינ לָאמנייק

 -םיוא טייהנענעלעג עגיטסניג יד זומ ,ןעסינעג יז ליוו סָאװ ,רעד זַא
 ןייז גידנעצונעב ,ןעפַאש ןייֵלַא יז ,ךילנעמ רָאנ ואוו ןוא ,ןעכוז
 ןעטלַאה ןוא ,טַאַאטש םעד ןעגעקטנַא לייטרַָאֿפ םענעגייא
 ערעכעה , רעדעי רַאפ ןוא טַאַאטש ן'רַאפ רעסערג ןעליוו ןייז ןוא ךיז
 םעד ןעגעג  אקוד רָאנ ,טַאַאטש םעד ןיא טינ ."טכַאמ
 לָאז יז ביוא .ןרעו טצעזעגכרוד טייהיירפ-סערּפ יד ןָאק טַאַאטש
 טאטלוזער סלַא טינ ,ןעמוקעב יז ןעמ טעוװ ,ןרעוו טכירעגפיוא לָאמַא
 דנ א טש םיו א ןַא ןופ טיײברַא יד סלַא רָאנ ,עי צי ט ע 5. ַא ןופ
 ,ןיוש זיא טייחיירפ-סערַּפ רַאפ גַארטנָא רעדעי ןוא עיציטעּפ עדעי
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 ןעכלעוו ,דנַאטשפיוא ןַא ,גיניזטסואוועבנוא רעדָא גיניזטסואוועב

 ,ןעבענוצ טינ ןָאק ןוא םינ ליוו טייקבלַאה עגידרעטסיליפ יד רָאנ
 -טייד ןוא רָאלק ןהעזרעד שינרעטיצ ןוא קערש טימ סע טעוװ יז זיב
 טייהיירפ-סערּפ ענעטעבעגפיוא יד םירָאוו .גלָאפרע םעד ךרוד ךיל

 ,םינּפ ןעדנעניימ-טוג ןוא ןעכילדניירפ ַא גנַאפנָא ןיא עקַאט טָאה
 זיא סע ןעוו לָאז סע ןעזָאלרעד וצ ןעגָאזעג טינ טייוו זיא יז יו ױזַא
 רעבָא ןזייוכעלסיב ;"עסערּפ רעד ןופ טייהכערפ , וצ זיב ןעמוק

 סע ןוא טעוװעטראהרעפ רהעמ ןוא רחעמ ץְלַא ץרַאה רהיא טרעוו
 טייהיירפ ַא זַא ,סולש רעשינָאק רעד ןיירַא רהיא ייב ךיז טע'כנג
 ט ס נעיד ןיא טהעטש יז ןעוו ,טינ טייהיירפ ןייק רָאג ךָאד זיא
 -וירפ ַא ,תמא ,זיא יִז .ץעזעג ןופ רעדָא לַארָאמ ןופ ,טַאַאטש ןופ
 ןופ טייהיירפ ןייק טינ ץלַא רעבָא זיא יז ,גנַאוצ-רוזנעצ ןופ טייה
 {רָאװעג טּפַאכעגמורַא לָאמנייא זיא סָאװ ,סערּפ יד .גנַאװצ-ץעזעג
 ,רעיירפ ץלַא רעטייוו סָאװ ןרעוו ליוו ,טסולעג סטייהיירפ םעד ןופ

 ןַאד רָאנ ךָאד ןיב ףיא :ףךיז וצ ךילדנע טגָאז רעביירש רעד זיב
 םָאד ;ןָא טינ טשינרָאג ןעגעוו ךיז גערפ ךיא ןעוו ,יירפ ןעצנַאגניא
 ,סע געגייא ןיימ זיא סע ןעוו ,יירפ רָאנ זיא רעבָא ןעביירש

 ,טעטירָאטױא רעדָא טכַאמ ןייק ךרוד טריטקיד טינ רימ טרעוו סָאוװ
 --- יירפ ןייז טינ זומ סערּפ יִד .ארומ ןייק ןוא ןעביולג ןייק ךרוד
 -נעגייא:סערפ :סניימ ןייז זומ יז --- ,גינעוודוצ זיא סָאד
 סָאװ ,זיא סָאד טָא ,םוט נע גייא- ס ער 5 רעדָא טייה

 ",ןעמהענ רימ ליוװ ךיא

 -ביולרע-סער ּפ רָאנ ךָאד זיא טייהיירפ-סערּפ רעבָא --
 ניליוויירפ רימ טינ ןָאק ןוא טינ טעװ טָאַאטש רעד ןא ,שינ
 ".שַא ףיוא ןעלָאמוצ סערּפ רעד ךרוד םהיא לָאז ךיא ,ןעביולרע

 עכלעוו ,עדער עגירָאפ יד ןרעסעברעפ ךילסילש רימָאל , --
 ןוא ,'טייהיירפ-סערּפ, טרָאװ םעד בעילוצ רָאלק טינ ךָאנ זיא
 ענידעיירש יד ,טייהיירפיסערּפ :ױזַא טָא ןעסַאפפיוא רעבעיל
 ,ָאי ,טָאַאטש ןיא ךילגעמ סיווענ זיא ,ןעלַארעביל יד ןופ גנורעדָאפ
 -ביולרע ןַא זיא יז לייוו ,ךילגעמ טַאַאטש םעד ןיא רָאנ זיא יז
 טינ ,רעדנעבילרע רעד ,טַאַאטש רעד ךָאד ןָאק אליממ ,שינ
 טָא ןיא ץינערג רהיא רעבָא יז טָאה שינביולרע סלָא .ןעלהעפסיוא

 רהעמ ןעביולרע טינ לכש יּפ לע ךָאד ףרַאד רעכלעוו ,טַאַאטש םעד
 טביירש רע  :ןייזליואוו ןייז ןוא םהיא טימ טסיטש סע רעדייא
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 -סיזקע רהיא ןופ ץעזעג סָאד סלא ץינערג ןעניזָאד םעד רָאפ רהיא

 טגָארטרעּפ טַאַאטש ןייא סָאװ .,טייקגיטעהט ןופ זיירק ןוא ץנעט

 -רעטנוא רעוויטַאטיטנַאװק ַא רָאנ זיא ,רערעדנַאנַא רעדייא רחעמ

 ןעלַארעביל עשיטילָאּפ יד ןיילַא סָאד רָאנ טנעיל רעבָא ךָאד ,דייש

 -סיוא; ןַא רָאנ דנַאלשטייד ןיא .ש .ב .צ ןעלעוו ייז ; ןעצרַאה םַא

 ןעיירפ ןופ גנוטַאטשעג ע ר ע טיירב ,ערעטיירּפשעג

 ס' קל ָאפ םעד זיא ,טכוז ןעמ עכלעוו ,טייהיירפ-סערּפ יד ."טרָאװ

 ךיא רָאט ,יז טציזעב (טַאַאטש רעד) קלָאפ סָאד רעדייא ןוא ,ךַאז

 ,שרעדנַא ץנַאג רעבָא זיא סע .ןעכַאמ טינ ךיורבעג ןייק ןופרעד

 געמ .םוטנעגייא-סערּפ ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ סױרַא טהעג ןעמ ןעוו

 סיוא רימ ךוז ךיא ,טייהיירפ-סערּפ ןהֶא ןעמוקסיוא ךיז קְלָאפ ןיימ

 נירק ךיא ; ןעקורד וצ ידכ ,טלַאװעג ךיורבעג רעדָא געוו-רעטניה ַא

 ",טפַארק ןיימ ןוא רי מ --- ןופ רָאנ שינביולרע-קורד יד

 ךיא ףרַאדעב ןַאד ,סנעגייא ןיימ זיא סערּפ יד ןעוו,

 יו ,ןעצונעב וצ יז טַאַאטש ןופ שינביולרע ןַא גינעוו ױזַא טקנוּפ
 סערּפ יד .זָאנ יד ןעציינשוצסיוא שינביולרע ןַא ןעכוז ףרַאד ךיא
 רַאפ טהעטש ךַאז ןייק ןעוו ,ןָא טונימ רעד ןופ םוטנעגייא ןיימ זיא

 ןרעה ןָא טנעמָאמ םעד טָא ןופ םירָאװ ;רימ רעביא רעכעה טינ רימ

 ,יג .ד .א טפַאשלעזעג ,קלָאפ ,ךריק ,טַאַאטש ןעריטסיזקע וצ ףיוא

 ;ננוטכַארעפ רעד ףיוא טיובעג רָאנ זיא ץנעטסיזקע רעייז יוװ .ױזַא

 עגיזָאד יד טדניוושרעפ סע יו לענש ױזַא ןוא ,ךיז וצ ?היפ ךיא סָאװ

 רָאנ ןעריטסיזקע ייֵז .ןעשָאלעגסיוא ןיילַא ייז ןרעוו ,גנוטכַארעפ

 עט כע מ יװ רָאנ ןעריטסיזקע ייז ,רימ רעביא ןענייז ייז ןעוו

 א ןעלעטשרָאפ ךיז רשפא רהיא טנָאק רעדָא .עניט כעמ ןוא
 -םיוא ןייק םהיא ןעקנעש ןעמַאזוצ עלַא רעגריב יד ואוו ,טַאַאטש
 רעכיז ױזַא ןעוועג ךָאד טלָאװ טַאַאטש ַאזַא ?טינ טייקמַאזקרעמ

 ",דנַאלשטייד עטגינייארעפ , סָאד יוװ ,גנודליבנייא ןַא ,םולח ַא

 ןיב ןיילַא ךיא יו דלַאב ױזַא ,סנעגייא ןיימ זיא סערּפ יד,

 טלעוװ יד :;ןיילַא ךיז וצ רעהעג ךיא יו דלַאב ױזַא ,רענעגייא ןיימ
 ןופ טכַאמ ןייק וצ טינ טרעהעג רע לייוו ,טסיָאגע םעד וצ טרעהעג

 | ".טלעוו רעד

 ,יירפ-טינ רהעז ןייז ץלַא ךָאנ סערּפ ןיימ ןָאק ייברעד ,
 רעבָא זיא טלעװ יד .טנעמָאמ ןעניטציא םעד ןיא .ש .ב .צ יװ

 טלָאװעג ךיא טלָאװ ,ךילגעמ יו טוג ױזַא ךיז טפלעה ןעמ ןוא ,סיורג
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 ,םוטנעגייא ןיימ ףיוא יו סערּפ רעד ףיוא ןעקוק ןרעהפיוא

 לעיפיױזַא םוטעמוא ןעגעמ וצ ן'לעוּפ טכייל טנַאקעג ךיא טלָאװ

 ױזַא .ןעריצודָארּפ ןענָאק ןעטלָאװ רעגניפ עניימ לעיפיוו ,ןעקורד
 -טיונ ךיא זומ ,םוטנעגייא ןיימ ףיוא ןהעטשעב ליוװ ךיא רעבָא יו
 -נָא טינ וטסלָאװ, --- .רנייפ עניימ ןעלדניוושעב זייוורעגידנעוו
 -- "9? ןעבעגעג ריד יז טלָאװ ןעמ ןעוו ,שינביולרע רעייז ןעמהענ
 רימ רַאפ טלָאװ שינביולרע רעייז םירָאװו ; החמש םימ ,סיוועג
 טרהיפעגפיורַא ןוא טרַאנעגבָא ייז בָאה ךיא זַא ,זייוועב ַא ןעוועג
 טריסערעטניא שינביולרע רעייז .גנוריניאור רעייז ןופ געוו ן'םיוא
 טייהמוד רעייז גיטכיוו רימ זיא ץלַא רַאפ רהעמ רעבָא ,טיג רָאג רימ
 -ביולרע רעייז ןעקריוו-וצסיוא טינ ךוז ךיא ,עגַאלרעדינ רעייז ןוא
 -ילאּפ יד יו רענייטש ַא) טדערעגנייא ךיז טלָאװ ךיא יו ױזַא שינ
 טימ ענייא ןעלעוו ,ךיא ןוא ייז ,עדייב רימ זַא ,(ןעלַארעביל עשיט
 -סיוא ףילדעירפ ןענָאק ערעדנַא ירד ןעבענ ענייא ןוא ערעדנַא יד
 ףיא ; ערעדנַא יד ענייא ןעציטש ןוא ןעביוה רָאג רשפא ןוא ,ןעמוק
 -ביולרע רעד ךרוד ןעטולברעפ ןעלאז ייז ידכ ,ןעקריוווצסיוא יז ךוז
 וצ ןרעהפיוא ןייֵלַא רעביולרע יד ךילדנע ןעלָאז טימרעד ןוא שינ
 -רעד ,אנוש רעגיניזטסואוועב רעייז יװ לעדנַאה ךיא .ןעריטסיזקע
 -נוא רעייז טימ ךיז ץונע ב ןוא סיוא ייז רַאנ ךיא סָאװ טימ
 ".טייקגיטכיזרָאפ

 ןופ טרּפ ןיא ןעקרעדנַא ךיא ןעו ,עניימ ןיא סערּפ יד
 .ה .ד ;רימ רעסױא רעט כיר ןייק טינ ןיטולחל יז ןעצונעב
 לַארָאמ רעד ךרוד טמיטשעב רהעמ טינ טרעוו ןעביירש ןיימ ןעוו
 ןופ ןעצעזעג יד רַאֿפ טקעּפסער םעד רעדָא ןָאיגילער רעד רעדָא
 --- "! םזיִאגע ןיימ ןוא רימ ךרוד ןרעדנָאז ,.ג .ד .א טַאַאטש

 ךייא טיג סָאװ ,םעד ןעגָאז וצ ףיורעד רהיא טָאה סָאװ זיא
 רערעלק ןעכַאמ רשפא ןעלעוו רימ --- ? רעפטנע ןעגיד'הזעה ַאזַא
 יד ןיא סעמעו :טגלָאפ יו סיוא סע ןעקירד רימ ןעוו ,ענַארפ יד
 -וֿפֲאֹּפ יִד ?עניימ רעדָא (ס'טַאַאטש םעד) ס'קלָאפ םעד ,סערּפ
 ןעיירפעב וצ ןעסיוא רָאנ ןענייז טייז רעייז ןופ ןעלַארעביל עשיט
 יד ןופ ףירגנָא ןעגיליווטומ רעדָא ןעכילנעזרעּפ םעד ןופ סערּפ יד
 ךילקריוו לָאז סערּפ יד ידכ זַא ,גידנעקנעד טינ רָאג ,רעבָאהטכַאמ
 ,ןעצעזעג יד ןופ יירפ ןייז ךיוא יז זומ ,םענייא ןעדעי רַאפ ןעפֶא ןייז
 ןעליוו ייֵז .(ןעליו-סטַאאטש םעד) ןעליוו-סקלָאפ םעד ןופ .ה .ד
 ,ךַאז ס'קלָאפ ַא ןעכַאמ רהיא ןופ
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 יא ,םוטנעגייא ס'קלָאפ םעד ןרָאװעג ןיוש זיא יז ןעוו רעבָא
 יז טָאה רימ רַאפ ;עניימ ןייז וצ ןופרעד טייוו רהעז ץלַא ךָאנ יז
 .שינביול רע ןַא ןופ גנוטיידעב עּפַאנק יד יוז ,רחעמ טשינ ץלַא

 עניימ רעביא רעטכיר ַא ןופ עילָאר יד טלעיּפש קלָאפ סָאד
 רעדָא גנונעכער ַא גידלוש םהיא ןיב ךיא עכלעוו רַאפ ,ןעקנַאדעג
 טקנוּפ ןעבָאה ענערָאװשעג יִד .ךילטרָאװטנַארעפ םהיא וצ ןיב

 ןרעוו ןעעדיא עסקיפ ערעייז ןעוו ,רעצרעה ןוא ּפעק עטרַאה ענױזַא
 עשיטבענק ערעייז ןוא ןעטָאּפסעד עטסגנערטש יד יוװ ,ןעפירגעגנָא
 .עטמשעב

 .רֶע טעטּפיוהעב *"ןעגנובערטשעב עלַארעביל , ךוב ןייז ןיא
 -ןלָאסבא םעד ןיא ךילנעמנוא זיא טייהיירפ-סערּפ יד זַא ,רעיוב

 רהיא טניפעג יז רעבָא ,טַאַאטש ןעלענָאיצוטיטסנָאק ןוא ןעשיטסיט
 םעד ןיא ,טרָאד  .'טָאַאטש ןעיירפ , םעד ןיא ץַאלּפ ןעגיטכיר

 זַא ,טנעקרעדנָא טרעוו, ,דער ענייז ןופ סיוא טמוק ,"טַאַאטש ןעיירפ
 רע ?ייו ,ןעכערּפשוצסיוא ךיז טכער סָאד טָאה רענלעצנייא רעד

 ןוא ן'תמא ןַא ןופ דעילגטימ ַא רָאנ ,רענלעצנייא ןַא רהעמ טינ ןיא
 -טימ , סָאד רָאנ ,רענלעצנייא רעד טינ ,ָאזלַא .."ללב ןעגיטפנינרעפ

 זומ רענלעצנייא רעד רעבָא ביוא ,טייהיירפסערּפ טָאה "דעילג
 רע זַא ןעזייוועב ,טייהיירפסערּפ ןעבָאה ןָאק רע רעדייא ,רעהירפַא
 עגיזָאד יד טינ טָאה רע ביוא ; קלָאפ סָאד ןיא ,ללכ םעד ןיא טביולג

 -ס ק ַא פ א יז ןיא ןַאד -- ,טכַאמ רענעגייא ןייז ךרוד טייהיירפ

 ןעגעוו ןופ ןעבעגעג םהיא טרעוו סָאװ ,טייהיירפ ַא ,טייהיירפ
 ,טרהעקרעפ אנברדא ."טפאשדעילנטיס , ןייז ןעגעוו ןופ ,ןעביולג ןייז

 ןעדעי רַאפ ןעֶּפָא טייהיירפ יד טהעטש םענלעצנייא םלֵא דָארג
 ; "טבער , סָאד טינ טָאה רע ,תמא  .ןעכערּפשוצסיױא ךיז םענייא
 רע ."טכער סעגילייה ,, ןייז טינ סיוועג זיא טייהיירפ עגיזָאד יר
 םוצ םהיא טכַאמ ןיילַא טכַאמ יד רעבָא ;ט כ ַא מ יד רָאנ טָאה

 -סערּפ ןעבָאה וצ סעיסעצנָאק ןייק טינ ףרַאד ךיא .רעמיטנעגייא
 ףךיא ,קלָאפ ןופ גנוניליוועב יד וצרעד טינ ףרַאד ךיא ,טייהיירפ

 -סערּפ יד ."גנוניטכערעב , ןייק ןוא וצרעד "טכער , סָאד טינ ףרַאד

 ריס ףיא ןומ ,טייהיירפ עדעי יה םוג ױזַא ,טייהיירפ
 ,"רעטכיר רעגיצניא רעד סלַא קֶלֶאפ סָאד ;"ןעמהעג,

 (.גנוקרעמעב עטשרעבווא ןוומ העז) 91 .ז 11 *
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 סָאװ ,ןלעפעג טינ םהיא ןָאק סע .ןעבעג טינ רימ יז ןָאק
 ןרהעו ךיז ןָאק סע רעדָא ,טייהיירפ יד רימ םהענ ךיא
 ןָאק ,טייהיירפ יד רימ ןעלייטנייא ,ןעקנעש ,ןעבעג :םעד ןעגענ
 -ןייא סלַא ךאפנייא ,קלָאפ םעד ץ'ָאר ט יז ךיורבעג ךיא .טינ סע
 ןוא ,אנוש --- ןיימ ,קלָאפ ןופ סיוא יז ףמעק ךיא ,ה .ד ; רענלעצ
 ןעוו .ח .ד ,םהיא ןופ סיֹוא ךילקריוו יז ףמעק ךיא ןעוו ,רָאנ יז םוקעב
 ןיימ ןיא יז לייוװ ,רעבָא יז םהענ ךיא .רימ סע םהענ ךיא
 ,םוטנענייא

 ,(99 .ז) טריטנעמוגרַא רעיוב .דָע ןעמעוו ןעגעקטנַא ,רעדנַאז
 יד ןוא טכער סָאד סלַא, ךורּפשנא ןיא טייהיירפסערּפ יד טמהענ
 טינ טהמ .'טַאַאטש םעד ןיא רעגריב ןופ טייהיירפ
 סָאד רָאנ ךיוא ךָאד יז זיא םהיא רַאפ ? ךאז עבלעזיד רעיוב .דע
 .רע גרי ב ןעיירפ םעד ןופ טכער

 ןעמָאנ ן'רעטנוא טרעדָאפעג ךיוא טרעוו טייהיירפסערּפ יד
 -קעװַא זיא םעד ןענעקטנַא .טכער ןעכילשנעמ-ןיימעגלַא ןַא ןופ
 ניטכיר סייוו שנעמ רעדעי טינ :טנעמוגרַא רעד ןרָאװעג טלעטשעג
 תמאב זיא רענלעצנייא רעדעי טינ םירָאוװ ;  ןעכיורבעג וצ יז יו
 ם עד טגָאזטנע טינ יז גנוריגער ַא טָאה לָאמנייק ."שנעמ,
 סבא ןיא| שנע מ רעד רעבָא ;ןעכלעזַא סלַא ןעשנעמ
 טָאה יִז .טסנעּפשעג ַא זיא רע לייוו ,טשינרָאג טביירש |טקַארט
 ןוא ,ענלעצנייוא יד רָאנ גידנעטש טייהיירפ יד טגַאזטנע
 -ירעד ןעמ ליוװ .ןענַאנרָא ערהיא .ש .ב .צ ,ערעדנַא ןעבענענ יז טָאה
 ,ןעטּפיױהעב אקוד ןעמ זומ ,ןעמעלַא רַאפ טייהיירפ יד ןעבָאה רעב
 |ןעטקַארטסבַא! םעד טינ ,רימ ,םענלעצנייא םעד טרעהעג יז ןזַא
 .ש נע ם יא רע טייוו יו ףיוא םענלעצנייא םעד רעדָא ,ןעשנעמ
 ןופ ייס יו ייס ןָאק (היח ַא .ש .ב .צ) שנעמ ַא רעסיוא רערעדנַאנַא
 .ש .ב .צ גנורינער עשיזיוצנַארפ יד .ןעכַאמ טינ ךיורבעג ןייק רהיא
 טרעדָאפ יז ; טכערנעשנעמ סלַא טייהיירפסערּפ יד בָא םינ טיירטש
 ַא ךילקריוו ןיא רע זַא ,תוברע ןַא םענלעצנייא םעד ןופ רעבָא
  -נייא םעד טינ טייהיירפסערּפ יד ןייא טלייט יז םירָאװ ;? שנעמ
 ."ןעשנעמ , םעד רָאנ ,םענלעצ

 םעד רעטנוא טקנוּפ ,סניימ ןעמונעגקעוַא רימ ייב טָאה ןעמ
 -שנעמ סָאד !סכילשנעמ טינ ןיא סע לי ,דערסיוא
 ,טרענימענ-טינ טזָאלעגרעביא ריִמ ןעמ טָאה עכיל

0 
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 -ט נַא רע פ ַא ןעגנערבסױרַא רָאנ ןָאק טייהיירפסערּפ יד

 עכילטרַאווטנַארעּפנוא יד ;סעוּפ עכילטרָאוו

 .םוטנעגייא-סערּפ ןופ ןעמוקסיורַא רָאנ ןָאק

 ץַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא טרעוו ןעשנעמ טימ רהעקרעפ םעד עגונב

 ןעבעל עכלעוו ,ןעמעלַא רַאפ ץעזעג ךילקירדסיוא ןַא טלעטשעגפיוא

 וצ טייהרעגידניז לָאמַא טגָאװ ןעמ ןעכלעוו ,ץעזעג ַא --- זעיגילער

 ןייז ןענעקיילוצבָא טינ לָאמנייק טגַאװ ןעמ רעבָא ,ןעגלָאפ ןעסעגרעפ

 סָאװ ,עבעיל ןופ ץעזענ סָאד ןיא סָאד .הטרעוו ןעטולָאסבַא

 ןוא ּפיצנירּפ ןייז ןעגעקטנַא ךיז טכַאד ןעפמעק עכלעוו ,יד וליפא

 םירָאװ ; יירטנוא ןרָאװעג טינ ךָאנ םהיא ןענייז ,ןעמָאנ ןייז ןעסַאה

 רעפעיט רַאגָאז ןעבעיל ייז ,ָאי ,עבעיל ךיוא ךָאנ ןעבָאה ייז וליפא

 ."טייהשנעמ יד ןוא ןעשנעמ םעד, ןעבעיל ייז ,רענייר ןוא

 ,ץעזעג ןעגיזָאד םעד ןופ ןיז םעד ןערילומרָאפ ןעלָאז רימ ןעוו

 ןעבָאה ןומ שנעמ רעדעי :ױזַא רהעפענמוא ןעמוקסיוא סע טעוו

 טסלָאז וד .ןילַא ךיז רַאפ רעכעה םהיא ייב טהעטש סָאוװ ,סעּפע

 ךיז טלעדנַאה סע ןעוו ,טייז ַא ןָא ןעזָאל "סערעטניא-טַאווירּפ , ןייד

 -ליואוו םעד ,ללכה תבוט ןעגעוו ,ערעדנַא ןופ ןייזליואוו םעד ןענעוו

 ,טייהשנעמ רעד ןופ ,טפַאשלעזענ רעד ןופ ,דנַאלרעטָאפ ןופ ןייז

 -שנעמ ,טפַאשלעזעג ,דנַאלרעטָאֿפ !  .ג .ד .א ךַאז רעטוג רעד ןענעוו

 יבנל ןוא ,ןיילַא ריד ןופ רעכעה ןהעטש ריד ייב זומ .וו .זַא .א טייה

 ןופ ןעביילב "סערעטניא-טַאװירּפ , ןייד זומ ןעסערעטניא ערעייז

 .טסיָאנע --- ןייק ןייז טינ טסרָאט וד םירָאװ ;  ןעטניה

 עכלעוו ,גנורעדָאפ עזעיגילער עדנעכיירג-טייוו ַא זיא עבעיל יד

 רָאנ ,ןעשנעמ יד ןוא טָאג וצ עבעיל רעד ףיוא טינ ךיז טקנערשעב

 ןעלָאז רימ סָאוװ .גנוהיצעב רעדעי ןיא ןַאלּפ ןעטשרע ן'פיוא טהעטש

 גידנעטש זומ םעד ןופ דנורנ רעד ,ןעלעוו ןוא ןעקנעד ,ןָאהט טינ

 רעביא ןעלייטרוא ,תמא ,רימ ןעגעמ .ש .ב .צ ױזַא .עבעיל יד ןייז

 טריקיטירק סיווענ געמ לעביב יד ."עבעיל טימ , רָאנ רעבָא ,ערעדנַא

 רעהירפ זומ רעקיטירק רעד רעבָא ;ךילדנירג רהעז וליפא ןוא ,ןרעוו

 טסייה .ךוב ענילייה סָאד רהיא ןיא ןהעז ןוא ןעבעיל יז ץלַא רַאּפ

 םוצ ןעריקיטירק םינ יז רָאט רע זַא ,רָאנ יו שרעדנַא סעּפע ןעד סע

 ,ךַאז עגילייה ַא סלַא אקוד ןוא ,ןהעטשעב ןעזָאל יז זומ רע זַא ,טיוט

 רעזנוא ןיא ךיוא ױזַא -- ?ןרעוו ןעפרָאװענמוא טינ ןָאק סָאװ

 -נערעפמוא רעד ןעביילב לבעיל יד זומ ןעשנעמ רעביא קיטירק
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 רעד עכלעוו ,ןעלייטרוא יד ןענייז סיוועג .וויטָאמ-דנורג רעטרעד

 רָאנ ,ןעלייטרא ענעגייא ערעזנוא טינ רָאג ,טריטקיד סַאה

 ןופ ןעלייטרוא , ,זנוא טשרעהעב סָאװ ,סַָאה םעד ןופ ןעלייטרוא

 -קיד עבעיל יד עכלעוו ,ןעלייטרוא יד רעבָא ןעד ןענייז .,"האנש;

 ןעלייטרוא ןענייז יז ?ענעגייא ערעזנוא רהעמ ,זנוא טריט
 -נייא ,עדנעבעיל , ןענייז ייז ,זנוא טשרעהעב סָאװ ,עבעיל רעד ןופ

 ךילנלָאפ א ,ענעגייא ערעזנוא טינ ,ןעלייטרוא "עדנעהעז|
 עבעיל טימ טנערב סָאװ רעד .ןעלייטרוא עכילקריוו ןייק טינ רָאג

 ! סודנומ טָאערעּפ ,איציטסוי טָאיפ : סיוא טיירש ,טייקניטכערעג וצ

 -כערעג יד ךילטנענייא סָאװ ,ןעשרָאפ ןוא ןענערפ סיוועג ןָאק רע

 ,טהעטשעב יז סָאװ ןיא ןוא טרעדָאפ יז סָאוװ רעדָא ,זיא טייקגיט

 .הטרעוו סעּפע טּפיוהרעביא זיא יז יצ ןעגערפ טינ ןָאק רע רעבָא

 ,עבעיל רעד ןיא טביילב סע רעו, :גיטכיר רהעז זיא סע
 .(16 ,4 ןַאהַאי .1) "םהיא ןיא טָאג ןוא טָאג ןיא טביילב רעד

 טרעוו רע ,םהיא ןופ זיול טינ טרעוו רע ,םהיא ןיא טביילב טָאג רעד

 ןוא ךיז וצ טינ טמוק רע ,טָאג ןיא טביילב רע ןוא ;ָאלטָאג טינ

 ןוא טָאג וצ עבעיל רעד ןיא טביילב רע ,םייה רענענייא ןייז ןיא

 .עבעיל ןופ זיול טינ טרעוו

 ןענעקרעד רעקלעפ עלַא ןוא תורוד עלַא ! עבעיל יד זיא טָאג,
 ,טָאג .'םוטנעטסירק ןופ טקנוּפלעטימ םעד טרָאװ םעד טָא ןיא

 ןָאק רע : טָאג רעכילננירדוצ ַא רעבָא זיא ,עבעיל יד זיא רעכלעוו
 טָאג; .ןע ש נג ע ב רָאנ יז זומ רע ,הורוצ ןעזָאל טינ טלעוו יד
 -ַאנַאהטַא) "ךילטעג ןעכַאמ וצ ןעשנעמ יד ידכ ,שנעמ ןרָאװעג זיא

 ןהעשעג טינ ןָאק ךַאז ןייק ןוא ץלַא ןיא ןיירַא ךיז טשימ רֶע .(סויז

 טָאה םוטעמוא ,"תונוכ עטסעב , יד רע טָאה םוטעמוא ; םהיא ןהֶא

 -יירגעב טינ ןענָאק רימ עכלעוו ,ןעסולשעב ןוא רענעלּפ , ענייז רע
 -רעפ ןוא טציטשענ זומ ,ןיילַא רע זיא סָאוװ ,טפנונרעפ יד ."ןעפ

 -ראזרעפ עכילרעטָאפ ןייז .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןרעוו טכילקריוו

 ןענָאק רימ .טייקגידנעטשטסבלעז עדעי קעוװַא זנוא ייב טמהענ גנוג

 : ןעגָאז ךיילנ טינ לָאז ןעמ ואוו ,ןעכַאמ טינ טירט ןעטיישעג ןייק

 זנוא ףיוא ןעהיצפיורַא טינ ןענַָאק רימ !ןָאטענ טָאג טָאה סָאד

 ס'טָאג ןעוועג זיא סָאד :ןרעה טינ לָאז ןעמ ואוו ,קילנמוא ןייק

 ןופ ןעמוקעג ןייז טינ לָאז סָאװ ,טשינרָאג ןעבָאה רימ .ןעליוו

 ױזַא ,טוהט טָאג יו רעבָא .,"ןעבענענ, סעלַא טָאה רע :םהיא
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 "נ עב טלעוו יד טלַאװעגרעביא ליוו טָאג ,שנעמ רעד ךיוא טוהט

 -נעמ עלַא ליװ רע ,ןעקילגעב יז ?יוו שנעמ רעד ןוא ,ןעש

 ןיא ןעקעוורעד "שנעמ , רעדעי ?יוו רעבירעד .ןעכַאמ ךילקילג ןעש

 ערעי :טָאה רע זַא טניימ ןייֵלַא רע עכלעוו ,טפנונרעפ יד ןעמעלַא

 םעד טימ ךיז טגָאלּפ טָאג .גיטפנינרעפ ןייז סיואכרוד זומ ךַאז

 סָאד טימ ןוא טפנונרעפנוא רעד טימ --- ףָאסָאליפ רעד ןוא ,לעווייט

 -עגייא ןייז ןהעג טינ סינעפעשעב ןייק טזָאל טָאג ..עגילעפוצ

 רָאנ ןערהיפ ןעזָאל זנוא ,ױזַא ךיוא ליוו שנעמ רעד ןוא ,גנַאג םענ

 .ךרד ןעכילשנעמ ַא ףיוא

 רעלַארָאמ ,רעזעיגילער) רעגילייה ןופ לופ רעבָא זיא סע רעוו

 ן'תמא, םעד ,חור םעד רָאנ טבעיל רעד ,עבעיל (רענַאמוה רעדָא

 םעד טייקגיצרעהמרַאבנוא רעּפמעט ַא טימ טגלָאפרעפ ןוא ,"ןעשנעמ

 ,ןעשיטַאמגעלפ םעד רעטנוא ,ןעשנעמ ןעכילקריוו םעד ,םענלעצנייא

 -נעמנוא , םעד ןעגעקטנַא ןעלטימ ןעמהענ ןופ ןעמָאנ ןעכילצעזעג

 גיטיונ טגנידעבנוא ןוא הטרעווסנעביול רַאפ סע טלַאה רע ."ןעש

 } סָאמ רעטסברַאה רעד ןיא טײקניזָאלסגנומערַאברע יד ןעדנעוויוצנָא

 טלהעפעב םעניימעגלַא םעד וצ רעדָא חור םוצ עבעיל יד םירָאוװ

 רעדָא טסיָאגע םעד .ה .ד ,ןעניד'חוריטינ םעד ןעסַאה וצ םהיא

 -סעבעיל רעטמהירעב רעד ןופ ןיז רעד זיא סָאד ..םענלעצנייא

 ,"טייקגיטכערעג, ןָא טפור ןעמ עכלעוו ,גנוניישרע

 "רעד ןייק ןעטרַאװרעד טינ ןָאק רעטגָאלקעגנָא-?ענימירק רעד

 ףיוא קעֶדוצ ַא ףױרַא טינ ךילדניירפ טנעל רענייק ןוא גנומערַאב

 טסייר רעטכיר רעגנערטש רעד .טײקטעקַאנ רעכילקילגמוא ןייז

 ןופ גנוגידלושטנע ןופ סעטַאמש עטצעל יד ?היפענטימ ןהֶא בָארַא

 רעטכעוו-שינגנעפעג רעד ;ןעטגָאלקעגנָא ןעמירַא םעד ןופ בייל

 ןוא ;רעמַאק ןעטקיטשרעפ ןייז ןיא דיילטימ ןהֶא םהיא טּפעלש

 תונמחר ןהֶא רע טסיוטש ,ךיז טגידנע ןימרעט-ףָארטש רעד ןעוו

 -נעמ ירד ןעשיווצ סױרַא רעדעיװ ןעטלעּפמעטשעג דנַאש טימ םעד

 ענייז ןעשיווצ ,גנוטכַארעפ טימ םהיא ףיוא ןעייּפש סָאװ ,ןעש

 סָאװ ,רעכערברעפ ַא ,ָאי !רעדירבטימ עלַאיָאל ,עכביפטסירק ,עטוג

 םעד ףיוא טרהיפעג דָאנג ןהֶא טרעוו ,"טיוט םעד טנעידרעפ ,

 טרעייפ ןומה ןעדנעריפמואירט ַא ןופ ןעגיוא יד רַאפ ןוא ,טָאפַאשע

 --- ענעביוהרע ןייז ץעזעג עשילַארָאפ עטלעטשעגנערעירפוצ סָאד

 ,ץעזענ עשילַארַאמ סָאד ,ןעבעל רָאנ ןָאק ייז ןופ רענייא ןעד .עכַאר
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 ,טפָארטשעבנוא ןעבעל רעכערברעפ יד ואוו .רעכערברעפ רעד רעדָא

 סָאד ואוו ןוא ,ץעזעג עשילַארָאמ סָאד ןעגנַאגעגרעטנוא ןיא טרָאד

 "דנייפ רעייז .ןעלַאפ רעכערברעפ יד ןעזומ טרָאד ,טשרעה ץעזעג

 .ןרעוו טרעטשרעצ טינ ןָאק טּפַאש

 "מ ר ַא ב ןופ עכָאּפע יד טַארוקַא זיא עכָאּפע עכילטסירק יד

 ןעשנעמ יר ןַא ןעגרָאזרעפ ןופ ,ע בעיל ןופ ,טייקגיצרעה

 ייז ,ייז ןעפלעה וצ ,ָאי ,ייז וצ טרעהעג סע סָאװ ןעמוקעב ןעלָאז

 "ירעד .ףורעב (ןעכילטעג) ןעכילשנעמ רעייז ןעליפרע ןענָאק ןעלָאז

 : ןָאנעבױא טלעטשעגקעװַא רהעקרעפ םעד עגונב ןעמ טָאה רעב

 ,ףורעב ןייז --- ןכב ןוא ןעשנעמ ןופ ןעזעוו סָאד זיא סָאד ןוא סָאד

 יד טיול) רעדָא ,ןעפורעב םהיא טָאה טָאג רערעווטנע ןעכלעוו וצ

 .םהיא טפורעב (שנעמ ןימ רער) ןייז-שנעמ ןייז (ןעפירגעב עגיטנייה

 ,סָאד .טייקגיטעהט-ןערענָאיסימ עקרַאטש יד ךיז טמהענ ןופרעד

 ןופ ןעטרַאװרעד ןעלַארעביל ענַאמוה יד ןוא ןעטסינומַאק יד סָאװ

 לֵאפ ןייק ףיוא ייז טרהיפ ,ןעטסירק יד רעדייא רהעמ ןעשנעמ יד

 -עגעג לָאז ןעשנעמ םעד .טקנוּפדנַאטש ןעגיבלעזמעד ןופ קעװַא טינ

 ,גונעג ןעוועג זיא עמורפ יד רַאפ ביוא ! עכילשנעמ סָאד ןרעוו ןעב

 ןעגנַאלרעּפ ,עכילטעג סָאד ןופ לייט ַא טַאהעג טָאה שנעמ רעד ןעוו

 -טנַא .עכילשנעמ סָאד ןעלייטרעפ טינ םהיא לָאז ןעמ ענַאמוה יד

 -ריטַאנ ץנַאג .ןייא עדייב ךיז ייז ןערַאּפש עשיטסיָאגע סָאד ןענעק

 -עגעג רעדָא טגיליוועב טינ םהיא ןָאק עשיטסיָאגע סָאד םירָאװ ,ךיל

 עטשרע סָאד .ןעפַאשרעפ ךיז ןיילַא סע זומ רע רָאנ ,ןרעוו ןעב

 ןופ ןרעוו ןעבענעג רימ ןָאק ערעדנַא סָאד ,עבעיל יד סיוא טלייט

 ,ןיילַא רימ

 ףיוא ,עבעיל רעד ףיוא טהורעג רעהַא זיב טָאה רהעקרעפ רעד

 .ןרעדנַא ן'רַאפ רענייא ןָאהט םעד ףיוא ,רהיפפיוא ןעטגעלרעביא םעד

 רעדָא גילעז ךיז ןעכַאמ וצ ךיז וצ בוח ַא טָאהעג טָאה ןעמ יװ ױזַא

 ןוא ,ןעזעו עטסכעה סָאד ,טייקגילעז יד ךיז ןיא ןעמהענוצפיוא

 -כילקריוו ַא ןוא טײהרַאװ ַא=) עטירעוו  ַא וצ זיב סע ןעגנערב

 וצ ,ערעדנַא וצ בוח ַא טַאהעג ךיוא ןעמ טָאה ױזַא ,(טייק

 זיא ןעמ .ףורעב רעייז ןוא ןעזעוו רעייז ןעריזילַאער ייז ןעפלעה

 לעיפױזַא ןעשנעמ ןופ ןעזעוו םעד גידלוש ןעוועג ןעלעפ עדייב ןיא

 .גנוכילקריוורעפ ןייז וצ ןעגָארטוציײב

 סעּפע ךיז וצ בוח ןייק טינ ןעמ טָאה ןעמונעג רנורג ןיא רעבָא
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 וצ ייז ןופ סעּפע ערעדנַא וצ בוח ןייק טינ ןוא ,ןעכַאמ וצ ךיז ןופ
 םענענייא םעד טינ ,גידלוש טינ רָאנ זיא ןעמ םירָאו : ןעכַאמ
 ןיא סָאװ ,רהעקרעפ רעד  .ערעדנַא ןופ ןעזעוו םעד טינ ,ןעזעוו
 טימ טינ ,חור םעד טימ רהעקרעפ ַא זיא ,ןעזעוו םעד ףיוא טיובעג
 ,ןעזעו ןעטסכעה םעד טימ רהעקרעפ ךיא ןעוֶו .עכילקריוו סָאד
 םעד טימ רהעקרעפ ךיא ןעוו ןוא ,רימ טימ טינ ךיא רהעקרעפ ןַאד
 .ןעשנעמ םעד טימ טינ ךיא רהעקרעפ ,ןעשנעמ ןופ ןעזעוו

 -לוק רעד ךרוד טרעוו ןעשנעמ ןעכילריטַאנ םעד ןופ עבעיל יִד
 {ע ש נע מ םעד יז טרעהעג רעבָא טָאבעג סלַא .ט ָאב עג א רוט
 טכַאמ ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ןעזעוו ןיימ זיא יז ; רימ טינ ,ללבב
 -שנעמ יד .ה .ד ,שנע מ רע ד .םוטנעגייא ןיימ טינ ,ןעזעוו ַאזַא
 טרעװ עבעיל יד :;גנורעדָאפ עגיזָאד יד רימ טלעטש ,טייקכיל
 ,רעבירעד ,טָאטשנַא .טכיל פ ןיימ זיא יז ,טרעדָאפעג
 ןענואוועג יז זיא ,רימ רַאפ ןענואוועג ךילקריוו ןייז לָאז יז סָאװ
 םוטנעגייא ןייז סלַא ,ללכב ןעשנעמ ן'רַאפ ,?לכ ן'רַאפ ןרָאװעג

 .ה .ד ,ןעשנעמ םעד ךיז טסַאּפ סע, :םייהנעגייא ןייז רעדָא
 ןוא טכילפ יד זיא ןעבעיל :ןעבעיל לָאז רע ןעשנעמ ןעדעשי
 "וו .זַא .א ןעשנעמ ןופ ףורעב רעד

 ןא רימ ראפ עבעיל יד ןעמהענקירוצ ךיא זומ רעבירעד

 ,155כב) ןעשנעמ ם'נופ טכַאמ רעד ןופ ןעזיילסיוא יז
 רַאנ רעבָא ,סניימ ןעוועג ךילגנירּפשרוא זיא סָאװ ,סָאד

 ןרָאװעג ןעבעגעג רעהכָאנ רימ זיא ,וויטקניטסניא ,גילעפוצ

 ןרָאװעג ןיב ךיא ,{ללכב} ןעשנעמ ןופ םוטנענייא סלַא האולה ןיא
 ןַא זיולב ,טייהשנעמ רעד ןופ לַאסַאװ ַא ,רעגערטדןהעל ַא גידנעבעיק

 ךיא לעדנַאה גידנעבעיל ןוא ,ןימ ןעכילשנעמ םעד ןופ רַאלּפמעזקע

 -ּפמעזקע-ךעשנעמ סלַא ,שנע מ סלַא ןרעדנַאז ,ךיא סלַא טינ

 זיא רוטלוק רעד ןופ דנַאטשוצ רעצנַאג רעד .ךילשנעמ .ה .ד ,רַאל

 -נענייא סָאד סָאװ טימרעד ,ם ע ט סיס רעל ַא ד ַא ע פ רעד

 טינ ,םוטנענייא ס'טייהשנעמ רעד רעדָא ס'נעשנעמ םעד זיא םוט

 -?אדָאעפ רערעייהעגנוא ןַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סע .סניימ

 ,ןרָאװעג טביױרעגקעװַא ץלַא זיא םענלעצנייא םעד ןופ ,טַאַאטש

 רענלעצנייא רעד .ןרָאװעג ןעבעגענבָא ץלַא זיא "ןעשנעמ םעד,
 ןוא ךרוד רענידניז, ַא סלַא ןעזײװסױרַא טזומעג ךיז ףוסל טָאה

 ."ףרוד
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 ןיא סערעטניא ןעגידעבעל ןייק ןעמהענ טינ רשפא ךיא לָאז

 -ליואוו ןייז ןוא ןעדיירפ ענייז ןעפרַאד ? ןָאזרעּפ ס'נרעדנַא םעד

 "רעפ ךיא סָאװ ,סונעג רעד לֶאז ? ןעצרַאה םַא ןענעיל טינ רימ ןייז

 ערעדנַא עניימ רעדייא רימ רַאפ רעניטכיוו ןייז טינ ,םהיא ףַאש

 םהיא החמש טימ ןָאק ךיא ,לייטנעגעג ןיא ?ןעסונעג ענענייא

 עלעיפ ןופ ןעגָאזבָא ךיז ןָאק ךיא ; ןעסונעג להָאצ א ןהֶא ןרעכּפָא

 רַאפ ןָאק ךיא ןוא ,ןעגינעגרעפ ןייז ןרעסערגרעפ וצ ידכ ,ןעכַאז

 ןעוועג רימ רַאפ טלָאװ םהיא ןהֶָא סָאװ ,סָאד ןעלעטשנייא םהיא

 .טייהיירפ ןיימ ,ןייזליואוו ןיימ ,ןעבעל ןיימ : עטסרעייהט סָאד

 היחמ ךיז---קילג ןיימ ןוא ןעגינגרעפ ןיימ ןעמַאזוצ ךָאד טלעטש סָאד

 ןיילא ךיז ,ךיז רעבָא .ןעגינגרעפ ןייז ןוא קילג ןייז טימ ןייז וצ

 .םהיא סינעג --- ןוא טסיָאגע ביילב ךיא רָאנ ,טינ םהיא ךיא רעפּפָא

 ,ךיז רַאפ ןעטלַאהעג טלָאװ ךיא סָאװ ,ץלַא םהיא רעפּפָא ךיא ןעוֶו

 עכַאפנייא ץנַאג ַא םָאד זיא ,טאהעג בעיל טינ םהיא טלָאװ ךיא ביוא

 רעבָא ;טניימ ןעמ יו רעכילנהעוועג ןעבעל ןיא רָאפ טמוק ןוא ךָאז

 ןיא רעקרַאטש זיא טפַאשנעדייל ןייא יד טָא זַא ,רָאנ טזייוועב סָאד

 .ענירעביא עלַא רעדייא רימ

 ערעדנַא עלַא ןרעּפּפָא וצ ךיוא טנרעכ םוטנעטסירק סָאד

 ערעדנַא רעבָא רעפּפָא ךיא ןעוו .רענייא רעד וצ ןעטפַאשנעדייל

 ךיז טינ טימרעד ךָאנ ךיא רעפּפָא ,רענייא וצ ןעטפַאשנעדייל

 ; ןילַא ךיא תמאב ןיב ךיא סאו ךרוד ,טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןוא

 .םייהנעגייא ןיימ ,הטרעוו ןעכילטנעגייא ןיימ טינ רעפּפָא ךיא

 רעסעב טינ עבעיל יד זיא ,רָאפ טמוק לַאפ רעטכעלש ַאזַא טָא ואוו

 דיא רעכלעוו ,טּפַאשנעדייל רעדנַא זיא סע ערעסָאװ ַא רעדייא

 "ניה טרעוו רעכלעוו ,רעגיציינרהע רעד .טייהרעדנילב ךרָאהעג

 ,גנונרָאװ רעדעי וצ בױט טביילב ןוא ,עיציבמַא ןייז ןופ ןעסירעג

 יד טזָאלרעד טָאה ,ןיירַא םהיא ןיא טסילפ טונימ עגיהור ַא סָאװ

 -םיוא טָאה ןוא םהיא רעביא טָאּפסעד ַא ןרעוו טפַאשנעדיײיל עגיזָאד

 טָאה רע :גנוזיילפיוא ןופ טכַאמ עדעי רהיא ןעגעקטנַא ןעבעגעג

 ןעזיילפיוא טינ ךיז ןָאק רע לייוו ,ןעבענענפיוא ןיילַא ךיז

 א זיא רע :ןעזיילרעד טינ רהיא ןופ ךיז רע ןָאק ךילנלָאפ ןוא

 | ,רעטּפַאכרעפ

 רַאנ ,ענלעצנייא זיולב טינ --- ןעשנעמ יד ךיוא בעיל ךיא

 ןופ ןייזטסואוועב םעד טימ ייז בעיל ךיא רעבָא .םענייא ןעדעי
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 ,ךילקילג ךימ טכַאמ עבעיל יד ?ייוו ,ייז בעיל ךיא ;םויָאנע
 סע לייוו ,ןעבעיל וצ רימ רַאפ ךילריטַאנ זיא סע לייוו ,בעיל ךיא

 ."עבעיל ןופ טָאבענ , ןייק ןופ טינ סייוו ךיא ריס טגידעירפעב !
 ,סינעפעשעב ןעדנעלהיפ ןעדעי טימ ? היפ עג טיי מ ַא בָאה ךיא
 -רעד גנוקיווקרעד רעייז ,ןעדייל רימ ןעפַאשרעפ ןעדייל ערעייז ןוא

 ןעפַאשרעפ טינ רעבָא ,ייז ךיא ןַאק ןעטיױט :ךיוא ךימ טקיווק
 ץנירּפ-רעטסיליפ רעשילַארָאמ ,רעניטומסיורג רעד ןעגעגַאד .םירוסי
 -וצנָא יו רענעלּפ טכַאמ ,"זירַאּפ ןופ עסינמייהעג , יד ןיא ,ףלָאדור
 -מירג ןייז סױרַא ןעפור ייז לייוו ,ןעשנעמ עטכעלש יד םירוסי ןָאט
 ןופ ?היפעג רעד זַא ,רָאנ םזייוועב להיפעגטימ רעגיזָאד רעד .ןרָאצ
 ;םוטנענייא ןיימ ,?היפעג ןיימ ךיוא זיא םיאורב עדנעלהיפ יד
 -כערעג , םעד ןופ גנולדנַאה עגידמערַאברעדנוא יד טרהעקרעפ תעב
 ןעכילגעג זיא (דנַאררעּפ סוירַאטַאנ םעד ןעגעקטנַא .ש .ב .צ) "ןעט
 רעדָא טגעלפ רעכלעוו ,רעביור םענעי ןופ טייקגיזָאללהיפעג רעד וצ
 ןעוועג ןענייז ייז ביוא ,םענעגנַאפעג םעד ןופ סיפ יד ןעקַאהבָא
 ןענייז ייז ביוא ,ןעהיצסיוא ייז רעדָא ,טעב ןייז רעדייא רעגנעל
 וצ-טדיינש רע רעכלעוו טיול ,לעטעב ס'פלָאדור : רעצריק ןעוועג
 רַאפ להיפענ רעד .,"עטוג , יד ןופ ףירגעב רעד זיא ,ןעשנעמ יד
 .טנַארעלָאטנוא ןוא גיצרעהטרַאה טכַאמ .וו .זַא .א לַארָאמ ,טכער
 טלהיפ רע ,טרהעקרעפ רָאנ ,סוירַאטַאנ רעד יו טינ טלהיפ ףלָאדור
 -טימ ןייק טינ ןיא סָאד ;"ּפמול םעד ףיוא טכער זיא סע זַא
 ,להיפעג

 -נייא םעד רהיא טנינייּפ רעבירעד ,ןעשנעמ םעד טנעיל רחיא
 ויא עבעילךעשנעמ רעיא ;טסיָאגע םעד ,ןעשנעמ םענלעצ
 ,גנוגינייּפ-ךעשנעמ

 ,םהיא טימ ךיא דייל ,ןעדייל ןעטבעילעג םעד העז ךיא ןעוו
 עכילנעמ סעֶלַא ןָאטעג בָאה ךיא זיב ,ןעהור טינ ךימ טזָאל סע ןוא
 -הערפ ַא םהיא ךיא העז ;ןרעטנומרעד ןוא ןעטסיירט וצ םהיא
 ,טינ טגלָאפ ןופרעד .דיירפ ןייז טימ ךיוא ךיז ךיא הערפ ,ןעכיל
 עכלעוו ,ןעדיירפ ןוא ןעדייל רימ טכַאזרוארעפ ךָאז עניבלעזיד זַא
 ןחעז סע ןָאק ןעמ יװ ,גנוקריוו עגיזָאד יד סױרַא םהיא ןיא טפור
 טלהיפ רע יו טינ ?היפ ךיא סָאװ ,ץרעמש ןעכילרעּפרעק ןעדעי ןופ
 ןייז העו טוהט רעבָא רימ ,ןהֶאֵצ ןייז העװ טוהט םהיא :סע
 ,גָאטהעװ
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 םעד ןעגָארטרעּפ טינ ןָאק ךיא סָאװ ,רַאפרעד רעבָא זיא סע
 ,ָאזלַא .ה .ד -- ןרעטש ןעטבעילעג םעד ףיוא שטיינק ןעלופצרעמש
 ךיא ןעוו .שוק ןיימ טימ סיוא םהיא ךיא טעלג -- ןעגעווטניימ ןופ
 טגעמעג רע טלָאװ ,טַאהעג בעיל טינ ןעשנעמ ןעגיזָאד םעד טלָאװ

 טינ סע טלָאװ ףימ ןוא ?יו רע לעיפיוו ןרעטש ןייז ןעשטיינק

 .טימרעד קעװַא רעמוק ןיימ רָאנ ביירט ךיא :טרעמיקעג

 ןעמעוו ,זיא סע סָאװ רעדָא זיא סע רעוװו טָאה ןעד ױזַא יו
 ןרעו וצ ,םעד ףױא טכ ער .ַא ,טינ בעיל ךיא סָאװ רעדָא

 טכער .ןייז רעדָא טשרעוצ עבעיל ןיימ טמוק ? רימ ןופ טבעילעג

 -טרובעג ,קלָאפ ,דנַאלרעטַאפ ,םיבורק ,ןרעטלע ? טשרעוצ טמוק

 -ירב ,רעדירב,) ללכב ןעשנעמטימ יד ךילדנע ,.וז .זַא .א טדָאטש
 עבעיל ןיימ ףיוא טכער ַא ןעבָאה ייז זַא ,ןעטּפױהעב ("טייקכילרעד

 ףיוא ןעקוק ייֵז .תוקזחמ עסיורג ןהֶא ךורּפשנָא ןיא יז ןעמהענ ןוא

 ךיא ןעו ,רימ ףױא א ,םוטנענייא רעייז ףיוא יו רהיא

 ,רעבױר א ףיוא יו ,םוטנעגייא עניזָאד סָאד טינ ריטקעּפסער
 ןיא סע ןוא ייז טמוק סע סָאוװ ,קעװַא ייז ייב טביור רעכלעוו

 ןוא טָאבעג ַא ןיא עבעיל יד בא .ןעבעיל זומ ךיא  .סרעייז

 זומ ןוא ,וצרעד ןרעוו טנרעלעג ןוא ןעגיוצרעד ךיא זומ ,ץעזעג ַא

 "ורעד םעוװ ןעמ .םעד ףיוא רבוע ןיב ךיא ןעוו ,ןרעוו טפָארטשעב

 ,"סולפנייא ןעשילַארָאמ , ןעטסקרַאטש םעד רימ ףיוא ןעביאסיוא רעב

 זַא ,טינ קפס ןייק ןיירעד זיא סע ןוא .ןעבעיל ןעכַאמ וצ ךימ ידכ

 וצ יו םוג ױזַא ,עבעיל וצ ןעשנעמ ןרהיפרעפ ןוא ןעגערנָא ןָאק ןעמ

 ךיז טהיצ סַאה רעד .סָאה וצ .ש .ב .צ ,ןעטפַאשנעדייל ערעדנַא

 ןעבָאה ןרעטלע ס'םעד ל?ייוו ,רַאפרעד רָאנ תורוד שצנַאג ךרוד

 .סנילעביהנ יד וצ ס'נערעדנַא םעד ןוא ספלעג יד וצ טרעהעג

 רעדנַא רעדעי יװ רָאנ ,טָאבעג ןייק טינ ןיא עבעיל יד רעבַא
 ,ןיא ךייא טפַאש .םוטנע גיי א ןיימ יז זיא ,רעניימ להיפעג

 .ןעזָאלבָא ךייא סע ךיא לעוװ ןַאד ,םוטנענייא ןיימ בא טפיוק .ה .ד

 עכלעוו ,.וו .זַא .א עילימַאפ ַא ,דנַאלרעטָאפ ַא ,קלָאפ ַא ,ךריק א

 טינ ךיא ףרַאדעב ,עבעיל ןיימ ןעניוועג וצ יו טינ ןעהעטשרעפ

 רימ יו ,עבעיל ןיימ ןופ ןזיירּפ-ףיוק םעד ?עטש ףךיא ןוא ,ןעבעיל

 .טלעפעג ןיילַא

 רעד ןופ טרעדנוזעגבָא טייוו טהעטש עבעיל עגיצוננעגייא יד

 ןעבעיל .עבעיק רעשיטנַאמָאר רעדָא רעשיטסימ ,רעגיצוננעגייאנוא



 רענריטש םקַאמ 206

 דנַאטשנעגעג ַא רָאנ ,ןעשנעמ ןיולב טינ ,עבילגעמ סעֶּלַא ןעמ ןָאק

 טקיררעפ ןוא דנילב .(.וװ .זַא .א דנַאלרעטַאפ םעד ,ןייוו םעד) ?לכב

 ןופ סױרַא יז טמהענ זומ א סָאװ ,םעדכרוד עבעיל יד טרעוו

 סָאװ ,םעדכרוד יז טרעוו שיטנַאמָאר ; (טייקטרַאנרעּפ) טכַאמ ןיימ

 סָאװ .ה .ד ,טסלָאז וד בוח רעד ןיירַא רהיא ןיא טערט סע

 ןערנובעג רעוו ךיא רעדָא ,נילייה רימ רַאפ טרעוו דנַאטשנעגעג רעד

 רעטציא .,העובש ַא רעדַא ,ןעסיוועג ןיימ ,טכילפ ַא ךרוד םהיא וצ

 ךיא רָאנ ,רימ רַאפ רהעמ טינ ןיוש דנַאטשנעגעג רעד טריטסיזקע

 | ,םהיא רַאפ ריטסיזקע

 עניימ סלַא טינ (טייהנעסעזעב) טײקטּפַאכרעפ ַא זיא עבעיל יד

 יו ץיזעב ןיא רעכיג יז ךיא טלַאה עכלעזַא סלַא --- גנודניפמע ןַא

 .דנַאטשנעגעג םעד ןופ טייקדמערפ רעד ךרוד רָאנ --- םוטנעגייא ןיימ

 םעד ןעבעיל וצ טָאבעג םעד ןיא טהעטשעב עבעיל עזעיגילער יד

 םעד ןָא ןעגנעהוצנא ךיז רעדָא ,ןעטבעילעג םעד ןיא "ןעגילייה

 ןַארַאפ ןענייז עבעיל רעגיצוננענייאנוא רעד רַאפ ; ןענילייה

 רַאפ ,ןעדנַאטשנעגעג עגידריווסנעבעיל טולָאסבַא

 ןיימ ,ןעשנעמטימ יד .ש .ב .צ -- ןעּפַאלק זומ ץרַאה ןיימ עבלעוו

 סָאד טבעיל עבעיל ענילייה יד .וװ .זַא .א םיבורק יד ,ףתוש-סנעבעל

 םעד ןופ ןעכַאמ וצ רעבירעד טכוז ןוא ןעטבעילעג םעד ןיא עגילייה

 .("ןעשנעמ, ַא .ש .ב .צ) ןעגילייה ַא רהעמ ץלַא ןעטבעילעג

 רימ ןופ זומ סָאװ ,דנַאטשנעגעג א זיא רעטבעילעג רעד

 ןיימ ןופ דנַאטשנעגעג ַא רעבירעד טינ זיא רֶע .ןרעו טבעילעג

 ךיא סָאוו םעדכרוד רעדָא ,םהיא בעיל ךיא ?ייוו ,עבעיל

 רַאפ ןוא ןַא עבעיל ןופ דנַאטשנעגעג ַא ןיא רע רָאנ ,םהיא בעיל

 רע רַאנ ,עבעיל ןופ דנַאטשנעגעג ַא רַאפ םהיא ךַאמ ךיא טינ .ךיז

 ךיז טכַאד ןיא רע סָאװ ,סָאד םירָאוו ;רעכלעזַא הליחתכל ןיא

 ,הלכ ןיימ רעגייטש 8) להַאװ ןיימ ךרוד דנַאטשנעגעג ַאזַא ןרָאװעג

 זַא דלַאביװ ,ןָאהט וצ טשינרָאנ טימרעד טָאה ,(.ג .ד. א ןתח ןיימ

 ןעגייא ןַא ןעמוקעב ןיוש ,רעטלהעוורעדפסיוא לָאמנייא סלַא ,טָאה רע

 טעטכילפרעפ גיבייא ףיוא ןיב ךיא ןוא ,עבעיל ןיימ ףיוא טכער

 זיא רע .טבעילעג לָאמנייא םהיא בָאה ךיא ?ייוו ,ןעבעיל וצ םהיא

 עבעיל רעד ןופ רָאנ ,עבעיל ןיימ ןופ דנַאטשנעגעג ַא טינ ָאזלַא

 עבעיל יד .ןרעו טבעילעג ףרַאד סָאװ ,דנַאטשנעגעג א :?לבב

 רעבָא ךיא ,טכער ןייז זיא רעדָא ,םהיא טרעהעג יז ,םהיא טמוק
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 יד .ה .ד ,עבעיל ןיימ .ןעבעיל וצ םהיא טעטכילפרעפ יב

 עכלעוו ,עבעיל ןייז תמאב זיא ,םהיא ?הָאצ ךיא עכלעוו ,עבעיל

 .להָאצבָא ןַא סלַא רימ ןופ ףיוא רָאנ טנהָאמ רע

 רעד רָאנ וליפא ךיז טבעלק סע רעכלעוו וצ ,עבעיל עדעי

 ,עבעיל עניצוננעגייאנוא ןַא זיא ,גנוטבילפרעפ ןופ קעלפ רעטסנעלק

 -טּפַאכרעפ יז זיא ,טכיירג קעלפ רעגיזָאד רעד טייוו יוװ ףיוא ןוא

 סעּפע זיא רע זַא ,טניימ סָאװ רעד .(תעגושמ ,טייהנעסעזעב) טייק

 -נַאמָאר טבעיל רעד ,עבעיל ןייז ןופ דנַאטשנעגעג םעד גידלוש

 ,זעיגילער רעדָא שיט

 -נהעוועג טסַאפענפיוא טרעוו יז יוװ ,,ש .ב ,צ עבעילדןעילימַאפ

 עבעיל יד ;עבעיל עזעיגילער ַא זיא ,(טעטעיּפ) טייקיירט סלַא ךיכ

 זיא ,"םזיטָאירטַאּפ , סֵלַא טגידערּפעג טרעוו סָאװ ,דנַאלרעטַאפ םוצ

 ךיז טהערד עבעיל עשיטנַאמָאר עצנַאג רעזנוא .ךַאז עגיבלעזיד

 רעדָא עוטצ'עובצ סע זיא םוטעמוא :טינשוצ ןעבלעזמעד טיול

 סע ;?"עבעיל רעניצוננענייאנוא , ןַא ןופ גנורַאנטסבלעז רעניטכיר

 ס'דנַאטשנענעג םעד ןופ דנַאטשנעגעג םעד ןיא סערעטניא ןַא זיא

 .ןילַא ןענעווטניימ ןופ רָאנ ןוא ןעגעווטניימ ןופ טינ ,ןעגעוו

 ,ךיז טדיישרעטנוא עבעיל עשיטנַאמָאר רעדָא עזעינילער יד

 םעד ןופ טייקנעדיישרעפ רעד ךרוד עבעיל רעכילניז רעד ןופ ,תמא

 םעד ןופ טייקגיגנעהבא רעד ךייש זיא סָאװ רעבָא ,דנַאטשנענעג

 רעטצעל רעד ןיא / .ייז ןעשיווצ אטינ קוליח ןייק זיא ,דנַאטשנענעג

 סָאװ רהעמ טשינ ,טײקטּפַאכרעּפ ,ן'תעגושמ עדייב ןענייז גנוהיצעב

 רערעדנַא רעד ןיא ,רעכילטלעוו ַא דנַאטשנענעג רעד זיא רענייא ןיא

 דימ רעביא דנַאטשנענעג םעד ןופ טפַאשרעה יד ,רענילייה ַא ---

 ןיא לָאמנייא סָאוו רהעמ טשינ ,עגיבלעזיד ןעלעפ עדייב ןיא זיא

 .(רעגיד'חור א) רעגיטסייג ַא לָאמ ןרעדנַא םעד ,רעכילניז ַא רע

 טהעטשעב יז ןעוו ,ענענייא ןיימ טלָאמעי טשרע זיא עבעיל ןיימ

 ןוא ,סערעטניא ןעשיטסיָאנע ןוא ןעגיצוננענייא ןַא ןיא סיואכרוד
 ךילקריוו ןיא עבעיל ןיימ ןופ דנַאטשנעגעג רעד ןעוו ,ךילגלָאפ

 םוטנעגייא ןיימ .םוטנענייא ןיימ רעדָא דנַאטשנענעע ןיימ
 טבילפ ןייק םהיא ןעגעקטנַא בָאה ןוא גידלוש טינ טשינרָאנ ךיא ןיב

 ; גיוא ןיימ ןעגעקטנַא טכילפ ןייק טינ בָאה ךיא יוװ רענייטש א ,טינ

 ךיא והט ,טײקמַאזנרָאז רעטסערג רעד טימ ךָאד סע טיה ךיא ביוא
 | .ןעגעווטניימ ןופ סָאד
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 זיא יז ,עבעיל ןייק טלהעפענ טינ ךיוא טָאה םוטרעטלַא ןיא
 ;טייצ רעכילטסירק רעד ןיא יו רעגינעוו טינ ןעוועג טסלָאמַאד
 ."עבעיל רעד טָאנ; רעד רעדייא רעטלע זיא טָאגסעבעיל רעד
 .טייצ רעיינ רעד וצ טרעהעג טײקטּפַאכרעפ עשיטסימ יד רעבָא

 -מערפרעפ רעד ןיא טנעיל עבעיל רעד ןופ טײקטּפַאכרעפ יד

 -טנַא טייקגיטכעמנוא ןיימ ןיא רעדָא דנַאטשנעגעג םעד ןופ גנוד
 טסיָאגע םעד רַאֿפ .טכַאמ רערעכעה ןוא טייקדמערפ ןייז ןעגעק
 ךַאז ןייק ,ןעניוב םעד רַאפ ךיז לָאז רע ,ךיוה ױזַא טינ ךַאז ןייק זיא

 ךַאז ןייק ,ןעבעל םעד בעילוצ לָאז רע ,גידנעטשטסבלעז ױזַא טינ
 ס'טסיָאגע םעד .םעד וצ ןרעפּפָא ךיז לָאז רע ,נילייה ױזַא טינ

 ןופ םָארטש ןיא טסילפ ,ץוננעגייא םעד ןופ סױרַא טלעווק עבעיל
 ,ץוננעגייא םעד ןיא ןיירַא רעדעיוװ ךיז טסיג ןיא ץוננעגייא

 טסייו רהיא ביוא ?עבעיל ןעסייה ךָאנ סָאד טָא ןָאק יצ

 רָאנ םהיא טביילק ,דובכ ןעטסערג ן'טימ ,םעד רַאפ טרָאװ רעדנַאנַא

 דָאזוצ ןרעוו טקלעוורעפ ןַאד געמ עבעיל טרָאװ עסיז סָאד ןוא ,סיוא
 ןיפענ סנעטסנינעו ךיא !טלעוו רענעברָאטשעגבָא רעד טימ ןעמ
 רעכיל טסירק רעזנוא ןיא טרָאװ רעדנַא ןייק טינ עלייוורעד

 "בעיל, ןוא גנַאלק ןעטלַא םעד ייב רעבירעד ביילב ןוא ,ךַארּפש
 .םוטנעגייא --- ןיימ ,דנַאטשנעגעג ןיימ

 רעבָא ,עבעיל יד ךיא טלַאה ןעלהיפעג עניימ ןופ סנייא יו רָאנ
 ַא יו ,(ךַאברעייפ) טכַאמ עכילטעג ַא יו ,רימ רעביא טכַאמ ַא יוװ

 ַא יו ,ןעיירפעב טינ ךיז ףרַאד ךיא רעכלעוו ןופ ,טפַאשנעדייל

 ןיימ סלַא .יז ךיא ףרַאוװרעפ --- טכילפ עשילַארָאמ ןוא עזעיגילעד

 ףךיא ןעכלעוו וצ ,ּפיצנירּפ ַא סלַא ;עניימ יז זיא ?היפעג
 -ט עג ןוא ןירעשרעה יז זיא ,לעעז ןיימ "רעוושרעפ , ןוא גילייה

 טינ סנייא :שילפייט ןיא ּפיצנירּפ סלַא סַאה רעד יװ ,ךיל
 .ה .ד ,עבעיל עשיטסיָאגע יד ,ץרוק .ערעדנַא סָאד רעדייא רעסעב
 ןוא ךילטעג טינ ,גילייהנוא טינ ןוא גילייה טינ זיא ,עבעיל ןיימ
 | .שילפייט טינ

 טינ ןיא ,ןעביולג םעד ךרוד טקנערשעב זיא עכלעוו ,עבעיל ַא,

 טכערּפשרעדיװ סָאוװ ,גנוקנערשעב עניצנייא יד .עבעיל ע'תמא ןייק
 רעד ןופ גנוקנערשעב-טסבלעז יד זיא ,עבעיל ןופ םצע םעד טינ

 ,עבעיל ַא .ץנענילעטניא רעד ןוא טפנונרעפ רעד ךרוד עבעיל

 -ילעטניא רעד ןופ ץעזעג סָאד ,טייקגנערטש יד טפרַאוװרעּפ עכלעוו
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 -ברעדרעפ ַא שיטקַארּפ ןוא עבעיל עשלַאפ ַא שיטערָאעט זיא ,ץנעג

 !ניט םנינרע פ םצעב ןיא עבעיל יד ,ָאזלַא ."עבעיל עכיל
 יד :טקנעד ,טרהעקרעפ ,רעגיביולג רעד ; ךַאברעייפ טקנעד ױזַא

 רעד ןענעקטנַא טרעקיימ רעד .ניביולג םצעב זיא עבעיל

 -נוא רעד ןעגעקטנַא -- רערעדנַא רעד ,עבעיל רעניטפנינרעפנוא
 -נעלּפס ַא רַאפ ןעטליג סנעטסכעה יז ןָאק ןעדייב .עבעיל רעגיביולג

 ערייב טינ ןעד ןעזָאל .|!רעלהעפ ןעדנעצנעלג ַא|/ םואיטיוו םודיד

 ןוא טפנונרעפנוא ןופ םרָאפ רעד ןיא וליפא עבעיל יד ןהעטשענ

 עגיטפנינרעפנוא :ןעגָאז וצ טינ ןענַאװ ייֵז .? טייקניביולגנוא

 ;עבעיל ןייק טינ זיא ,ןיזנוא ןַא זיא עבעיל עגיביולגנוא רעדָא

 -יולגנוא רעדָא עניטפנינרעפנוא : ןעגָאז טינ ןענַאק ייז יו טקנוּפ

 -םנינרעפנוא יד רעבָא בוא .ןערערט ןייק טינ ןענייז ןערערט עניב
 ןעפרַאד ןוא ,עבעיל רַאפ ןעטליג ךיוא זומ .וו ,זַא .א עבעיל עניט

 ךַאפנייא טגלָאפ ןַאד ,ןעשנעמ ן'רַאפ גידריוומוא ןייז ךיילנ עדייכ

 יד רָאנ ,ךַאז עטסכעה יד טינ זיא עבעיל :;סָאד טָא רָאנ םעד ןופ

 ןָאק ןעבעיל ;ךַאז עטסכעה יד זיא ןעביולג רעד רעדָא טפנונרעפ

 הטרעוו ַא רעבָא ,רעניביולגנוא רעד ןוא רעניטפנינרעפנוא רעד ךיוא

 רעדָא ןעניטפנינרעפ ַא ןופ עבעיל יד זיא יז ןעוו ,רָאנ עבעיל יד טָאה

 -רעפ יד ןָא טפור ךַאברעייפ ןעוו ,עיזוליא ַא זיא ס} .ןעגיביולג

 רעד ; "גנוקנערשעב-טסבלעז , רהיא עבעיל רעד ןופ טייקגיטפנינ

 טייקגיבילג יד טנָאקעג טכער ןעבלעזמעד טימ טלָאװ רעגיביולג

 עבעיל עניטפנינרעפנוא ,"גנוקנערשעב-טסבלעז , רהיא ןעפורנָא

 קעווצ רהיא טנעיד יז ; "ךילברעדרעפ , טינ ןוא "שלַאפ, טינ זיא

 .עבעיל סלַא
 -עב א ןעמהעננָא לָאז ךיא ,רימ ןופ טרעדָאפ ןעמ

 וצ סרעדנוזעב ,טלעו רעד וצ ננודניפמע עטמיטש

 טימ ןעמוק ןעגעקטנַא, ןָא גנַאטנָא ןופ ייז לָאז ךיא ןוא ,ןעשנעמ

 ןיירעד ךיז טזייוו סיווענ .עבעיל ןופ גנודניפמע רעד טימ ,"עבעיל

 רעדייא ,גנומיטשעבטסבלעז ןוא ןעליוונענייא רהעמ ךס ַא סױרַא

 עכילגעמ עלַא טימ ןעמרוטשעב ךימ טלעוו יד זָאל ךיא ןעוו

 -עפוצ ןוא עטסנעדיישרעפ יד וצ וויסַאּפ ביילב ןוא ןעגנודניפמע

 טימ טלעוו יד םעד טָאטשנַא ןעגענעב ךיא ןעקורדנייא עטסניל

 לייטרוארָאפ ַא טימ ןעגָאז וצ ױזַא ,גנודניפמע רעטסַאפעג-רעהירפ ַא

 ,894 .ן ,"םוטנעטסירק סעד ןעזעוו , ,ךַאברעיימפ *
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 תוכייש ןיימ רימ בָאה ךיא ;גנוניימ רעטסַאפעג-רעהירפ ַא ןוא

 .-ַאטַא ערהיא עלַא ץָארט ןוא ,סיוארָאפ ןיא טנעכייצעגנָא רהיא וצ
 לָאמנייא בָאה ךיא יוו רָאנ רהיא ןעגעוו קנעד ןוא ךיא ?היפ סעק

 טפַאשרעה רעד ןענעקטנַא .רהיא ןענעו ןעלהיפ וצ ןעפַאלשעב
 ; עבעיל ןופ ּפיצנירּפ םעד ךרוד ךיז ךיא רעכיזרעפ טלעוו רעד ןופ

 סָאד .בעיל -- ךיא ,ךיז ליו סע סָאװ ןעמוק געמ סע םירָאוװ

 רעבָא ; קורדנייא ןעכילרעדיוו ַא רימ ףיוא טכַאמ .ש .ב .צ עכילסעה
 -יזָאד םעד רבוג ךיא ןיב ,ןעבעיל וצ ןעסָאלשעב ךיא בָאה לָאמנייא

 | .עיטַאּפיטנַא עדעי יוװ ,קורדנייא ןעג

 ךיז רַאפ הליחתכל בָאה ךיא עכלעוו ,גנודניפמע יד רעבָא

 ןַא זיא ,טלייטרוארעפ -- ךיז בָאה ךיא רעכלעוו וצ ןוא טמיטשעב
 עכלעוו ןופ ,עטמיטשעב:סיוארָאפ ַא זיֹא יז ?ייוו ,גנודניפמע עגנע

 ןופ ןעגָאזבָא ךיז רעדָא ןעמוק וצ זיול חכב טינ ןייֵלַא בָאה ךיא

 ,לייטרוארָאפ ַא יז זיא ,עטסַאפענ-רעהירפ ַא זיא יז ?ייוו ;רהיא
 עבעיל ןיימ רָאנ ,טלעוו רעד רעביאנענעק רהעמ ךיז גייצ ךיא טינ

 רעבָא ,רהעמ טינ ךימ טשרעהעב טלעוו יד ,תמא  .ךיז טנייצ

 .ע ב ע י ל רעד ןופ טסייג רעד רעקרַאטש ץלַא ךימ טשרעהעב רַאפרעד

 טא ןופ ףַאלקש ַא ןרעוו וצ ידכ ,טלעוו יד ןעוועג רבוג בָאה ךיא
 | ,טסייג םעד

 ןָאק ךיא ,טלעוו יד בעיל ךיא :טנָאזעג רעהירפ בָאה ךיא
 -רעפ ךיא םירָאװ ,טינ יז בעיל ךיא : ןעגָאז ױזַא טקנוּפ רעטציא
 ךיא .ףיוא יז זייל ףךיא -- ךיז טכינרעפ ךיא יוװ ,יז טכינ
 בינ ךיא רָאנ ,ןעשנעמ יד עגונב להיפעג ןייא וצ טינ ךיז קנערשעב

 .ניהעפ ןיב ךיא עכלעוו ףיוא ,ןעלהיפעג עלַא וצ םיורד-לעיּפש ןעיירפ
 -נַאנ רעד טימ סָאד ןענָאװצסױרַא ןעגַאװ טינ ךיא לָאז סָאװ רַאַפ

 !ןעשנעמ יד ןוא טלעװ יד ץונע ב ךיא ,ָאי ? טייקפרַאש רעצ

 טינ ןוא קורדנייא ןעדעי רַאפ ןעפָא ןעטלַאה ךיז ךיא ןָאק טימרעד

 ,ןעבעיל ןָאק ךיא  .ייז ןופ םענייא ןופ ןעסירעגנקעווַא ןייֵלַא ןרעוו
 ןיימ ןיא ןענערב ןעזָאל ןָאק ןוא ,ןעבעיל המשנ רעצנַאג רעד טימ
 נידנעמהענ טינ ,טפַאשנעדייל רעד ןופ טולנ עטסקרַאטש יד ןעצרַאה

 רַאפ גנור ה ַאנ סלַא ץוחַא שרעדנַא סעּפע רַאפ ןעטבעילעג םעד
 ןופ לָאמעלַא ךיז טשירפרעד יז רעכלעוו טימ ,טפַאשנעדייל ןיימ

 ךיז טהיצעב ןעטבעילעג םעד ןעגעוו גרָאז עצנַאנ ןיימ .יינ סָאד

 ,עבצעיל טלמ ןופ דנַאטשנעגע ג סְלַא םהיא וִצ רָאנ
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 רָאנ ןעבָאה ףרַאדע כ ענעיל ןיימ ןעכלעוו ,םהיא וצ רָאנ
 רימ רע טלָאװ גיטליגכיילג יו ,"ןעטבעילעג-סייה , םעד ,םהיא ןצ

 עבעיל ןיימ רָאנ זייּפש ךיא ! עבעיל ןיימ ןהֶא --- רהיא ןהָא ןעוועג

 סינעג ךיא :םהיא ךיא ץונע ב רָאנ וצרעד ; םהיא טימ
 - ,םהיא

 וצ טנעהָאנ ןיא סָאוװ ,לעיּפשייב רעדנַאנַא ןעמהענ רימָאַל
 ןרעוו ןעביולגרעבָא ןרעטסניפ ןיא ןעשנעמ יו העז ךיא .םעד

 רעבירעד רשפא ךיא זָאל .רעטסנעּפשעג הנחמ ַא ןופ טגינייּפעג
 -ייב יד ףיוא גָאט ןופ טכיל סָאד ןעניישניירַא ןעטפערק עֶלַא טימ

 ?ןָאהט ױזַא רימ טסייה ךייא וצ עבעיל יד לייוו ,תוחור עניטכַאנ
 לייוו ,ביירש ךיא ,ןיינ ?ןעשנעמ יד וצ עבעיל תמחמ ךיא ביירש

 ףיוא ץנעטסיזקע ןַא ןעקנַאדעג עניי מ רַאפ ןעפַאשרעפ ליוװ ךיא

 יד טָא זַא ,ןהעזעגסיוארָאפ ןליפא ךיא טלָאװ ןוא ; טלעוו רעד

 ךיא טלָאװ ; ןעדעירפ רעייא ןוא הור רעייא ןערעטשרעצ ןעקנַאדעג

 יד ןעסקַאװסיױא ןעלעוו העירז-ךעקנַאדעג יד טָא ןופ זַא ,ןהעזעג

 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןייז םרוג ןעלעוו ייז ןוא תומחלמ עטסניטולב

 .טײרּפשרעפ ץלַא ןענעווטסעדנופ ייז ךיא טלָאװ -- : תורוד עלעיפ

 ךאז רעייא זיא סָאד -- טנָאק ןוא טליוו רהיא סָאװ טימרעד טוהמ

 ןעגנערב ךייא ןעלעוו ייז זַא ,ךילנעמ .טינ סע טרעמיק ךימ ןוא
 ןעבָאה טעוװ להָאצ עניילק א רָאנ זַא ןוא ,טיוט ןוא ףמַאק ,רעצ רָאנ

 ,ןעצרַאה םא ןענעלעג ןייזליואוו רעייא רימ טלָאוו .דיירפ ןופרעד
 יד ןעטָאברעפ טָאה עכלעוו ,ךריק יד יו טלעדנַאהעג ךָאד .ךיא טלָאװ

 -יגער עכילטסירק יד יו רעדָא ,לעביב יד ןענעייל ןעשנעמ עש'מלוע

 וצ טכילפ רענילייה ַא רַאפ טכַאמעג סע ןעבָאה עכלעוו ,ןעגנור

 ,"רעכיב עכילדעש ןופ ןעשנעמ ןעטסָארּפ םעד ןעטיהרעפ,

 ןופ לָאמַא טינ וליפא ,ןעגעוטרעייא ןופ טינ רָאנ טינ רעבָא

 --- ןייג ,קנעד ךיא סָאװ ,סױרַא ךיא גָאז ןעגעוו-ס'טייהרַאװ רעד

 ,טגניז לעניופ רעד יו טקנוּפ גניז ךיא

 : טניואוו ןענייווצ יד ןיא סָאװ

 ,טגנילק עלהעק רעד ןופ סָאװ ,דעיל סָאד

 .טניול סָאוו ,גונעג רכש זיא

 ךיורבעג רעבָא ךייא .רעגניז א ןיב ךיא -- ?ייוו ,גניז ךיא

 .ןרעיוא ןעבָאה ףרַאדעב --- ךיא לייוו ,וצרעד ךיא

 רימ טהעטש יז ןוא -- געװו ןיא רימ טהעטש טלעוו יד ואוו
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 םעד ןעליטש וצ ידכ ,יז ךיא רהעצרעפ טרָאד --- געוו } א םוטעמוא

 ןיימ --- יו רחעמ טינ רימ רַאפ טזיב וד .םזיִאנע ןיימ ןופ רעגנוה

 ןוא טרהעצרעפ ריד ןופ ךיוא רעוו ךיא יו עבלעזיד טקנוּפ ,זייּפש

 ,תוכייש ןייא רָאנ ערעדנַא יד וצ ענייא ןעבָאה רימ .טכיורברעפ

 ןופ ,טייקרַאבצצנ ןופ ,טייקרַאבכיור ב ןופ תוכייש יד

 ,סָאד םירָאװ ,גידלוש טשינרָאג ערעדנַא יד ענייא ןענייז רימ .ןעצונ

 סנעטסכעה סע ךיא ןיב ,גידלוש ריד ןיב ךיא זַא ,ךיז טכוד סאו

 ידכ ,ענעימ עכילהערפ א ריד זייוו ךיא ןעוו .גידלוש ןיילַא רימ

 טסלָאז וד גיטכיװ רימ ןַאד יא ,ןעהערפרעד וצ ךיד ךיוא

 דנעזוט ;שנואו ןיימ םטנעיד ענעימ ןיימ ןוא ,ךילהערפ ןייז

 ךיא זיי ,ןעהערפרעד וצ ןעסיוא טינ ןיב ךיא ןעמעוו ,ערעדנַא

 .טינ יז

 ןופ ןעזעו םעד ףיוא ךיז טעדנירגעב עכלעוו ,עבעיל ענעי

 רעבילבריק רעד ןיא ,טָאבעג ַא יו זנוא ףיוא טנעיל רעדָא ,"ןעשנעמ

 רעד טימ ןרעוו טצנַאלפעגנייא זנוא ןיא זומ ,עדָאירעּפ רעלַארָאמ ןוא

 "םיִאגע טימ ןָאהט קוק ַא ןעריבורּפ רימ ןעלעוו ָאד ךיוא .גנוהיצרע

 רעד יוװ ,םעד ןופ לעיּפשייב ןייא ףיוא סנעטסגינעוו ןעגיוא עשיט

 ,גנוהיצרע רעזנוא ןופ טנעמעלע-טּפיוה רעד ,סולפנייא רעשילַארָאמ

 .ןעשנעמ יד ןעשיווצ רהעקרעפ םעד ןערילוגער וצ טכוז

 יוצבֶא זנוא גיטייצהירפ ךיז ןעהימעב ,זנוא ןעהיצרע סָאװ ,יד

 םעד ּפָאק ןיא זנוא ןעּפַאלקוצנײרַא ןוא ןעגָאז ןעניל ןופ ןענהעוועג

 ןעמ ןעוו .טײהרַאװ יד ןעגָאז גידנעטש ןומ ןעמ ןַא ,ּפיצנירפ

 ,לעגער םעד טָא ןופ סיזַאב םעד רַאפ טכַאמעג ץוננעגייא םעד טלָאװ

 ןעגָאזןעגיל ךרוד זַא ,ןעפיירגעב טכייל טנָאקעג רערעדעי טלָאװ

 ליו רע ןעכלעוו ,ךיז וצ ןעיורטרעפ םעד רָאנ רע טרעטשרעצ |

 ןיא סע גיטכיר יװ ןהעזעגנייא טלָאװ ןוא ,ערעדנַא ןיא ןעפורסיורַא

 טגָאז רע ןעוו וליפא טינ ןעמ טביולג רענגיל ַא :ל?עטרעװ סָאד

 ,טלהיפעג ךיוא רע טלָאװ רעבָא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא .תמא ןַא-

 -רַאװ רעד טימ ןעמוק ןעגעקטנַא ןעשנעמ םענעי רָאנ ףרַאד רע זַא

 יד םהיא ןופ ןרעה וצ טכער סָאד ןעבעגעג טָאה רע ןעמעוו ,טייח

 ןיא טייהרעטלעטשרעפ ןיירַא ךיז ט'בנג ןָאיּפש ַא ןעוֶו .טײהרַא*

 ןעבָאה ,זיא רע רעוו םהיא טגנערפ ןעמ ןוא רעגַאל ןעכילדנייפ םעד

 ןייז ןעגעוו ךיז ןעגידנוקרעד וצ טכער ַא ןעגערפ סָאװ יד עקַאט
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 -רעד וצ טכער סָאד טינ ייז טיג רעטלעטשרעפ רעד רעבָא ,ןעמָאנ
 רָאנ ,ליוו רע סָאװ ייז טנָאז רע ; טײהרַאוװ יד םהיא ןופ ןערהַאפ

 טינ טסלָאז וד, :טרעדָאפ לַארָאפ יד רעבָא .תמא םעד טינ
 -רעד וצ טגיטכערעב ענעי ןענייז לארָאמ רעד ףרוד "1! ןענייל

 -בערעב טינ וצרעד ייז ןענייז רימ ןופ רעבָא ,טײהרַאװ יד ןעטרַאװ

 .סיוא לייט ך * א סאוו ,טכער סאד רָאנ ןעקרעדנָא ךיא ןוא ,טגיט

 יד ןיירא ךיז טסייר ןערענאיצולָאװער ןופ גנולמאזרעפ א ןיא
 ,סייו רערעדעי ;טסייה רע יוװ רענדער םעד טנערפ ןוא ייצילַאּפ

 - ַָא וו ע ר םעד ןופ רעבא ,טכער יא וצרעד טָאה ייצילָאּפ יד זא

 זיא רע יוװ יוזא ,טכער עניזָאד סָאד טינ יז טָאה ר ענ ָאיצ ו?

 טרַאנ -- ןוא ןעמָאנ ןעשלאפ א רהיא טנאז רע :דנייפ רהיא

 טינ ךיוא טלעדנַאה ןיילא ייצילַאּפ יד .ןעניל א טימ בא רהיא

 עבעיל-סטייהראוו רעד ףיוא ןעזָאלרעפ ךיז לָאז יז זא ,שירַאנ יוזא

 רָאנ ,טרָאװ ן'פיוא טינ טביולג יז ,טרהעקרעפ ;דנייפ רהיא ןופ

 םעד ןופ טייקכילנעזרעּפ יד ,ןָאק יז ןעוו ,ןעלעטשוצטסעפ טכוז יז

 -עמוא ךיז טלאהרעפ טַאַאטש רעד ,ָאי .,םודיווידניא ןעטמיטשעב

 רעייז ןיא טהעז רע ל?ייוו ,ןעמודיווידניא יד יבנל גיביולננוא םוט

 א לָאמעלַא טגנַאלרעֿפ רע :דנייפ ןעכילריטַאנ ןייז םזיִאנע

 ,טפירש אזא ןעלעטשוצ טינ ןָאק סע רעװ ןוא ,"טפירשזזייוועב,
 רעד .עיציזיוקניא רעדנערינָאיּפשסיױא ןייז ןופ ןברק א טרעוו

 טלעטש ןוא ,םענלעצנייא םעד טינ טיורט ןוא טינ טביולג טַאאטש

 ןופ נגנו ה י צ ע ב א ןיא םהיא טימ ןפוא םעד ףיוא ןיילא ךיז

 - ר ע בי א ךיז טָאה רע ןעוו ,רָאנ רימ טירט רע :סנעני?

 רע טָאה טמָא ןוא ,דייר עניימ ןופ טייהראוו רעד ןיא ט ג י י צ

 רָאלק יו .העובש ןיימ רעסיוא לעטימ רעדנא ןייק טינ וצרעד

 -ער טַאַאטש רעד זא ,(העובש יד) לעטימ רעד טָא ךיוא טזייוועב
 -סנעביולג רעזנוא ןוא טייהראוו וצ עבעיל רעזנוא ףיוא טינ טנעכ

 ףיוא ןא } ע ס ע ר ע ט נ י א ערעזנוא ףיוא רָאנ ,טייקנידריוו

 ןעלעוו רימ זא ,םעד ףיוא ךיז טזָאלרעפ רע :ןעצוננעגייא ערעזנוא
 .העובש רעשלאפ א ךרוד טָאג טימ ןעסיירנייא ךיז ןעלעוו טינ

 -ָאיצולָאװער ןעשיזיוצנארפ א ןעלעטשרָאפ ךיז טציא רימָאל

 -ענסיורא דניירפ ןעשיווצ טָאה רעכלעוו ,1788 רהאי םעד ןיא רענ

 -ָאה טינ טעװ טלעוו יד, :רעטרעוו ענערָאװעגטנאקעב יד טנאז

 -עגפיוא טינ טעוװ גיניק רעטצעל רעד ןענאוו זיב הור ןייק ןעב
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 יד ןופ ןרעו טכאמעג טעװ סאוו ,קירטש רעד ףיוא ןרעוו ןעגנאה

 רעד טָאה טייצ רענעי ןיא ."הלג ןעטצעל םעד ןופ םירעדעג

 ײזָאד יד זא ,טריסַאּפ סע ןוא ,טכאמ עצנאג יד טאהעג ךָאנ גיניק

 "ינער רעד ןראוועג ןעבענעגרעביא לאפוצ א ךרוד ןענייז דייר ענ

 םעד ןופ טרעדָאפ ןוא וצרעד תודע ןייק טינ טָאה עכלעוו ,גנור

 ןייז הדומ ךיז רע לָאז .ןייז הדומ ךיז לאז רע ,ןעטגָאלקעגנָא

 טהעג -- ןוא ןעגיל א רע טגָאז ןאד ,רע טנעקייל ?טינ רעדא

 טרעװ -- ןוא תמא םעד רע טגָאז ןאד ,הדומ רע זיא ;יירפ

 ,ץלא ראפ רעכעה םהיא ייב טהעטש טייהראוו יד ביוא .,טּפעקעג

 רעגיד'הרצ א רָאנ ןוא .ןעברַאטש רע לָאז ,ןעדער וצ סאוו ָאטינ ןיא

 םעד ןופ עידעגארט א ןעיובפיוא ןעריבורּפ טנָאקעג טלָאװ רעטכיד

 -עטניא א ראפ סאוו ,ן'תמא רעד ןיא םיראוו ; ןעבעל ןייז ןופ ףוס

 ?טייהנייפ בעילוצ םוא טמוק שנעמ א יװ ,ןהעז וצ סע ןיא סער

 ןופ ףאלקש ןייק ןייז וצ טינ טומ םעד טאהעג רעבא רע טלָאוו

 רהעפעגמוא טלעטשעג ךיז רע טלאוו ,טייקניטכירפיוא ןוא טייהראוו

 בָאה ךיא סאוו ,ןעסיוו רעטכיר יד ןעפראד סאוו ֹוצ ;ענארפ אזא

 ןעלָאז ייז ט5 ָאוו ע ג טלָאװ ךיא ןעוו ?'דניירפ ןעשיווצ טגאזעג

 סע בָאה ךיא יוװ טוג יוזא ,טגָאזעג ייז סע ךיא טלאוו ,ןעסיוו סע

 ייז .ןעסיוו סע ןעלָאז ייז טינ ליוו ךיא ,דניירפ עניימ טנָאזעג

 וצרעד ייז בָאה ךיא ןעוו ,ןעיורטוצ ןיימ ןעבָאה טלַאװעג טימ ןעליוו

 יז ;עטירטרעפ עניימ ראפ טכאמעג טינ ןוא ןעפורעב טינ

 ,טוג ונ .ןעטלאהעברעפ ? יו ךיא סאוו ,ןהעגרעד ןע ?יוו

 רעייא ךרוד ןעליוו ןיימ ןעכערב טליוו סָאװ ,רהיא ,רעהא טמוק

 ןעגינייּפ ךימ טנַאק רהיא .ןעצנוק ערעייא טריבורּפ ןוא ,ןעליוו

 -יבייא ןוא םונהיג טימ ןעשארטס רימ טנָאק רהיא ,םיונע עלא טימ

 לעװ ךיא זא ,ןרעטַאמ גנַאל יוזא ךימ טנָאק רהיא ,גנומאדרעפ רעג

 רימ ןופ רהיא טעװ תמא םעד רעבא ,הָעובש עשלאפ א ןעבענבָא

 בָאה ךיא לייוו ,ןענייל ךייא ? י ו ו ךיא םיראוו ,ןעסיירסיורא טינ

 -כירפיוא ןיימ ףיוא טכער ןייק ןוא ךורּפשנָא ןייק ןעבעגעג טינ ךייא

 דנעהָארד ,"טייהרַאװ יד זיא רעכלעוו, ,טָאג רעד נעמ .טייקגיט

 יו טסייוו-רעוו רימ געמ ,םורק יו טסייוו-רעוו רימ ףיוא ןעקוק

 ןופ טומ םעד ךָאד ןענעווטסעדנופ ךיא בָאה ,ןענייל וצ ןייז רעווש

 ,גיסירדרעביא ןעוועג רימ טלָאװ ןעבעל סָאד וליפא ןעוו ןוא ;  ןעניל

 רָאקליװ יוזא ןעזיווענסיוא טינ ךאז ןייק ךיז טלָאװ רימ ןעוו וליפא
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 םעד ןעבָאה טינ ךָאד רהיא טלָאז ,דרעווש רעקנעה רעייא יו ,ןעמ

 ןעכלעוו ,טייהראוו רעד ןופ ףאלקש א רימ ןיא ןעניפעג וצ ןענינגרעפ

 -עררעפ א ראפ ןעכאמ טליוו ,ןעצנוק עש'חלג ערעייא טימ ,רהיא

 -כיוה ענעי טדערעגסיורא בָאה ךיא ןעו .ןע ?ליוו ןייז ןופ רעט

 -רָאג טלָאז רהיא זַא ,טלָאװעג ךיא בָאה ,רעטרעוו עשירעטעררעפ

 רעטציא ךיא ביילב ןעליוו ןעניבלעזמעד ייב ; ןופרעד ןעסיוו טשינ

 .ןעגאז-ןעגיל ןופ הללק רעד ךרוד ןעקערשבָא טינ ךיז זָאל ןוא ךיוא

 רעניימעג א ןעוועג רעבירעד טינ זיא דנומזיניס רפיק רעד

 טָאה רע רָאנ ,טרָאװ ןעכילרעזייק ןייז ןעכָארבעג טָאה רע לייוו ,ּפמול

 טָאה רָע .ּפמול א ןעוועג ןיא רע לייו ,טראוו ןייז ןעכָארבעג

 רעגיבלעזרעד ןעוועג ץלא טלָאװ ןוא ,טרָאװ ןייז ןעטלַאה טנַאקעג

 רערעכעה א ןופ ןעבירטעג ,רעהטול .טכענק-ןעפַאפ ןוא ּפמול
 ןעבענעג טָאה רע סאוו ,רדנ םעד יירטעננוא ןראוועג זיא ,טכאמ

 .ןענעוו ס'טָאנ ןופ ןראוועג יירטעגנוא םהיא זיא רע :ךַאנָאמ סלא

 -זיניס :עטּפאכרעפ סלא העובש רעייז ןעכארבעג ןעבָאה עדייב

 - כיר פיו א סלא ןעזייווסיורא טלאוועג ךיז טָאה רע ?ייוו ,דנומ
 ,ה .ד ,טייה ר אוו רעכילטעג רעד ןופ רענידייטרעפ רעניט

 ידכ ,רעהטול ;ןעשילױטַאקטכע םעד ,ןעביולג ן'תמא םעד ןופ
 ןוא בייל טימ ,טייהראוו רעצנאג רעד טימ ןוא גיט כיר פיוא

 ייז ןענייז עדייב ; םוילעגנאווע םעד ראפ תודע ןענאז וצ ,לעעז

 -עכעה , רעד יבנל גיטכירפיוא ןייז וצ ידכ ,רעכערב-העובש ןראוועג

 יד ןעבָאה םענעי סאוו ,רָאנ זןיא קוליח רעד ."'טייהראוו רער

 ןייז ןעבענרעפ ןיילא ךיז טָאה רעד ןוא ,דניז יד ןעבעגרעפ םיחלג

 רָאנ יוװ ,ןיז ןיא טאהעג טשינרָאג רהעמ ןעבָאה עדייב ייֵז .דניז

 וצ טינ טסָאה וד, :רעטרעוו עשילָאטסָאּפא יד ןופ קנאדעג םעד

 יז ,ןעשנעמ וצ טניילעג ןעבָאה ייז .?טָאג וצ רָאנ ,טגיילעג ןעשנעמ

 ,העובש רעייז ןעכארבעג טלעו רעד ןופ ןעגיוא יד ראפ ןעבָאה

 -ייצ יוזא טָא .ןענעיד וצ םהיא רָאנ ,טָאנ וצ ןעגייל וצ טינ ידכ

 יד יבנל טייהראוו רעד טימ ןהעגעב וצ ךיז יו ,געוו א זנוא ייז ןעג

 ןעמ געמ ןעגעוו ס'טָאג ןופ ןוא טָאנ ןופ עדהע רעד וצ .ןעשנעמ

 -ילרעזייק א ןעכערב ,ןעגיל ןענָאז ,העובש א היוא ןייז רבוע -- ץלא

 ! טרָאװ ןעכ

 ךאז יד ןעטלאוו רימ ןעוו ,רעגייטש א ,ןעוועג טלָאװ יו
 ןעגיל א ןוא העובש עשלאפ א : ןעבירשעג ןוא טרעדנעעג לעסיבא
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 "ייטרעפ א ןעסייהעג טינ סָאד טלָאװ !ןעגעווטניימ -- ןופ

 סיװעג ץנאג טהעז סע ?טייקניטכערטרעדינ רעדעי ןופ גנוגיד

 ס'טָאג ןופ, םעד וצ ךיילג ןיטולחל זיא סע רעבא ,סיוא יוזא

 -רעדינ עדעי ןראוועג ןָאטעגבָא טינ ןעד זיא יצ םיראוו ."ןעגעוו

 -עגנָא תוילת עלַא טינ ןענייז ? ןעגעוו ס'טָאג ןופ ןעטייקגיטכערט

 -לאהעג סעפַאדָאטױא עלא טינ ןענייז ,ןעגעווטנייז ןופ ןראוועג טליפ

 -עווטנייז ןופ ןראוועג טרהיפעגנייא ןעגנומודרעפ עלא ,ןראוועג ןעט

 םער ןעגעוו ס'טָאג ןופ טנייה ּךָאנ טינ ןער ןעמ טרניב ןוא ?ןענ

 ןעמ טָאה ? גנוהיצרע רעזעינילער א ךרוד רעדניק עגנוי ןופ טסייג

 ךיז ןעּפעלש ןוא ? ןעגעווטנייז ןופ תועובש עגילייה ןעכארבעג טינ

 זא ,ןעקריוו וצ ידכ ,םיחלג ןוא ןערענאיסימ םורא טינ טנייה ךָאנ

 ןעלָאז .וו .זא .א ןעקיליוטאק רעדא ןעטנַאטסעטָארּפ ,ןעדייה ,ןעדיא

 ? ןעגעווטנייז ןופ --- ןרעטלע ערעייז ןופ ןעביולג םעד ןעטאררעפ

 ?"ןעגעווטניימ, םעד ייב רעגרע ןייז סָאד לָאז סָאװרַאפ ,זיא

 ןעמ טקנער ָאד ?ןע געווט ניי מ ךילטנעגייא טסייה סאוו

 סָאװ רעד ,סיוועג ."לעטפעשעג ן'רשכיטינ, א סעּפע ןעגעוו ךיילנ

 ,עקאט סע טוהט ,ףעלטפעשעגנ ע'רשכיטינ וצ עבעיל סיוא טלעדנַאה

 סאוו ,ָאטינ ךאז ןייק ללכב זיא סע יװ ,ןעגעווטנייז ןופ ,גולפ ןיא

 ,ץלא וליפא ,ערעדנא ןעשיווצ --- ךיז בעילוצ ןָאהט טינ לָאז ןעמ

 סאוו ,רענייא אזא רעבא ;---טָאג דובכל ןָאהטעג טרעוו סאוו

 טהעטש ,סניוועג םעד וצ ףאלקש א זיא ,סניוועג אזא ךיז ראפ טכוז

 טרעהעג סאוו ,רעניוזא זיא רע ;סניוװעג םעד ראפ רעכעה טינ

 .רענעגייא ןייז טינ זיא רע ,ךיז טינ ,קַאז-דלעג םעד ,סניוועג םעד

 ןופ טפאשנעדייל רעד ןופ טשרעהעב זיא סאוו ,שנעמ א טינ זומ

 ןוא ?ר ע ש ר ע ח םעד טָא ןופ טָאבעג יד ןעגלָאפ ,ןעכַאמ-דלעג

 ,טייקגיסומטוג עכאווש א ףיורא םהיא ףיוא לָאמא טמוק סע ןעוו

 ןעגיבלעזמעד ןופ טארוקא ,לאפ סמהאנסיוא ןא זיולב טינ סע זיא

 טזָאלרעּפ לָאמא ןרעוו עגיבױלנ עמורפ זא ,טריסאּפ סע יוװ ,טרָאס

 יכַאמ יד ןופ ןעגנאפעג ןרעוו ןוא ררַאה רעייז ןופ חכרדה רעד ןופ

 ןייק םינ זיא רעגיצייג-דלעג א ,אזלא ?"לעוװייט , ןופ סעיצאנ

 ןופ ןָאהט טשינ רָאג ןָאק רע ןוא ,טכענק א רָאנ ,שנעמ רענעגייא

 ךיוא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא טינ סע טוהט רע ואווא ,ןענעווטנייז

 .רעגיטכרָאפסטָאג רעד יוװ טקנוּפ --- ןעגעוו ס'נררַאה ןייז ןופ

 ץנַארפ סאוו ,העובש א ןעכערב ןופ ?אפ רעד טמהירעב זיא סע
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 םעד ?רַאק רעזייק םעד ןעגעקטנא ןעגנאגעב זיא רעטייּווצ רעד

 ,רעטעּפש טינ העובש ןייז ןעכַארבעג טָאה ץנַארּפ גיניק .ןעט5

 ,ןעכערּפשרעפ ןייז טכארטעב תעדח בושי טימ טָאה רע יו םעדכָאנ

 ןיוש סע רע טָאה ,העובש יד ןעבעגענ טָאה רע תעב ךיילג רָאנ

 ןעמייהעג א ךרוד יוװ ,ךיוא טוג יוזא ,קנאדעג ןיא ןעמונעגקירוצ

 -עג-הטַאר ענייז ראפ ןעבירשעגרעטנוא טָאה רע סָאװ ,טסעטָארּפ

 טינ זיא ץנארפ .ךורב-העובש א ןעננאגעב הליחתכל זיא רע ;רעב

 ,ננואיירפעב ןייז ראפ דלעג-ףיוקסיוא ןעלהָאצ וצ גיליוונוא ןעוועג

 טָאה לרַאק סאוו ,זיירּפ רעד זא ,ןעזיועגסיוא טָאה םהיא רָאנ

 וליפא ןעוו .טגיטכערעב-טינ ןוא ךיוהדוצ ןעוועג זיא ,טלעטשעג

 טָאה רע תעב ,ןיימעג טלעדנאהעג טָאה ?רַאק זא ,ןעמהעננָא לָאז ןעמ

 ןעוועג ךָאד סע זיא ,רהעמ-סאוו םהיא ןופ ןעסיירוצסיורא טכוזעג

 טייהיירפ ןייז ןעלדנאהנייא ןעלעוו וצ טייז ס'צנַארפ ןופ גיּפמול

 ענידרעטעּפש ענייז ןוא ;דלעג-ףיוקסיוא עמוס רעניילק ַא רַאפ

 ,ךורב-טרָאװ א ךָאנ רָאפ טמוק סע עכלעוו ןעשיווצ ,ןעגנולדנאה

 -רעפ ןעטלאהעג םהיא טָאה טסייג-רעכַאש רעד יװ גונעג ןעזייוועב

 םעד םעלא ךָאנ .רעגירטעב ןעניּפמול א ראפ טכאמעג ןוא טפאלקש

 ןעמ סאוו ,ףרואוורָאפ םעד ןעגעוו ןעגאז רימ ןעלאז סָאװ ,רעבא

 רעדעיװ ,סנעטשרע ?העובש ןייז ןעכערב ראפ ,םהיא טכַאמ

 ןענעװ טגָאזעג רעהירפ ןעבָאה רימ סאוו| ענעגייא סָאד לָאמא
 ,טכאמעג הזובמ םהיא טָאה ךורב-העובש רעד טינ זא ,(דנומזיגיס

 סָאװ רַאפ טינ גנוטכַארעפ טנעידרעפ רע זַא ; טייקניימעג ןייז רָאנ

 ןיא טגידלושרעפ ךיז טָאה רע רָאנ ,חעובש ןייז ןעכָארבעג טָאה רע

 רעבָא .שנעמ רע'סואימ א ןעוועג זיא רע ?ייוו ,ךורב-חעובש ַא

 -נאנא טרעדָאפ ,ןיילא ךיז ראפ טכארטעב ,ךורב-העובש סע'צנארפ

 טלעדנאהעג טינ טָאה ץנארפ זא ,ןעגָאז ןָאק ןעמ .גנוצאשבָא רעד

 רע תעב ,טקנעשעג םהיא טָאה ?לראק סאוו ,ןעיורטוצ םעד טיול

 ךילקריו םהיא טלָאװ לראק ביוא רעבא .טיירפעב םהיא טָאה

 ,טקנעדעג טָאה רע סאוו ,זיירּפ םעד טלעטשעג רע טלָאװ ,טיורטעג

 טייהיירפ יד ןעבעגעג םהיא טלָאװ ,הטרעוו זיא גנואיירפעב יד זא

 .עמוס-זיילסיוא יד ןעלהָאצבָא טעװ ץנַארפ זַא ,טרַאװרעד ןוא

 טָאה רע ,טאהעג טינ םהיא וצ ןעיורטוצ אזא רעבָא טָאה ?ראק

 -יולגטכייל ןוא טיײקגיזָאלטכַאמ סע'צנארפ ףיוא ןעזָאלרעּפ רָאנ ךיז

 ןעגעקטנא ןעלדנאה וצ ןעביולרע טינ םהיא טעװ עכלעוו ,טייקגיב
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 -עכערסיוא ס'לראק טראנעגבא רָאנ טָאה ץנארפ ;העובש ןייז
 -רעפ וצ טניימעג טָאה לראק ןעוֶו .טייקגיביולנטכייל ןייז ףיוא גנונ

 טימרעד טקנוּפ רע טָאה ,העובש ס'דנייפ ןייז ךרוד ךיז ןערעכיז

 םעד טָאה ?לראק  .טייקכילדניברעפ רעדעי ןופ טיירפעב םהיא

 ןוא ,ןעסיוועג ןעגנע א טימ ן'ראנ א ראפ ןעטלאהעג ץנארפ גיניק

 ןייז ףיוא רָאנ ,ןעיורטוצ ןייק םהיא גידנעקנעש טינ ,טיובעג טָאה

 םהיא טָאה רע : טייקניטפאהנעסיוועג ןייז ףיֹוא .ה .ה ,טייהמוד

 ךָאְנ םהיא ידכ רָאנ ,הסיפת רעדירדַאמ רעד ןופ טזָאלעגנסיורא

 -נעסיוועג רעד ןופ הסיפת רעד ןיא ןעטלאה וצ טסעפ רערעכיז

 טָאה ןאינילער יד סאוו ,עמרוט רעסיורג רעד ןיא ,טייקניטפאה

 טקישעג םהיא טָאה רֶע .טסייג ס'נעשנעמ םעד םורא טיובענמורא

 עראבטכיז-טינ ןיא טדימשעגנייא טסעפ ךיירקנארפ ןיא קירוצ

 וצ טכוזעג טָאה ץנארפ זא ,רעדנואוו רעד זיא סאוו זיא ,ןעטעק

 טלָאװ שנעמ ןייק 4?|ןעטעק יד טגעזעגרעביא טָאה ןוא ןעפיולטנַא

 ןיא טלָאװ רע ןעוו ,טנַאזענ טינ טרָאװ טכעלש ןייק םהיא ףיוא

 רעד ןיא ןעוועג זיא רע םיראוו ,דירדאמ ןופ ןעפָאלטנא םייחעג

 סיורא טפור טסירק רעטונג רעדעי רעבא ;אנוש םעד ןופ טלאוועג

 ןעכַאמ ןיול טלָאװעג ךיז טָאה רע סָאװ רַאפ ,הללק ַא םהיא ףיוא

 רעטעּפש טשרע םהיא טָאה טסּפוּפ רעד) .ןעטעק ס'טָאג ןופ ךיוא

 (.העובש ןייז ןופ טיירפעב

 םהיא ןוא ךיז וצ ןעיורטרעפ סמענעי ניליוויירפ ןעפורסיורַא |

 םעד טכַאמ סע רעבָא ;גנולדנַאה עסואימ ַא זיא --- ןערַאנבָא

 סָאװ ,םענייא ןעדעי טזָאל רע ןעוו ,עדנַאש ןייק טינ רָאנ םזיִאנע

 ןהענבֶא ,טכַאמ ןייז ןיא העובש ַא ךרוד ןענירקניירַא םהיא ?יוו

 ןייק טָאה תואמר עדנעיורט-טינ ןייז סָאװ ,םעד ךרוד טולב טימ

 ןַא ,ןעסיוו ייז זיא ,ןעדניב טלָאװעג ךימ טסָאה וד .טינ גלָאפרע

 .ןעסייררעצ ןעטעק ענייד ןָאק ךיא

 -רעפ סָאװ ,םעד בינ ך י א יצ ,םעד םוא ךיז טלעדנַאה סע

 ,שנעמ א ןעוֶו .ךיז ןעיורטרעפ וצ טכער סָאד ,רימ ןיא ךיז טיורט

 דניירפ ןיימ ואוו רימ ייב טגערפ ,דניירפ ןיימ טנלָאפרעפ סָאװ

 ןעשלַאפ א ףיוא ןערהיפרעפ רעכיז םהיא ךיא לע ,ךיז טלַאהעב
 ,ךימ דָארג סעּפע רע טגערפ סָאװרַאפ ,ן'תמא רעד ןיא ,רהוּפש

 -רעפ ,רעשלאפ ַא ןייז וצ טינ ידכ ? דניירפ ס'נעטנלָאפרעפ םעד

 ,רנייפ םעד וצ שלַאפ ןייז רעסעב ךיא ליוו ,דניירפ רעשירעטער
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 -פַאהנעטיװעג רעגיטומ ַא טימ טלָאװ ףיא ,ףיז טחעטשרעפ סע

 ןאוו ןעגָאזסױא טםינ ריד ?יװ ףיא :ןרעפטנע טנָאקעג טייקגיט

 ַאזַא ןיא ןָאהט עטכיפ טסייה ױזַא) ךיז טלַאהעב דניירפ ןיימ

 עבעיליסטייהרַאװ ןיימ טעװעטַארעג ךיא טלָאװ טימרעד ; (לַאפ

 םירָאװ ,טשינרָאג יװ םוג ױזַא דניירפ ןיימ רַאפ ןָאטעג טלָאװ ןוא

 ןָאק ,געו ןעשלַאפ ַא ףיוא דנייפ םעד טשינ רהיפרעפ ךיא ביוא

 ןיימ ןוא ,סַאג רעניטכיר רעד ןיא ןעמהענרעפ ךיז גילעפוצ רע

 ,ןברק ַא רַאפ דניירפ םעד ןעבענענבָא טלָאװ עבעיל-סטייהרַאװ

 .ןעגיל ַא ןעגָאז וצ טומ םעד---ןעבָאה טזָאלרעד טינ רימ טָאה יז לייוו

 ,םוטגילייה ַא ,טָאגבָא ןַא םהיא ייב זיא טייהרַאוװ יד סָאװ ,רעד

 "ָאֹב ערהיא ןייז עגוּפ טינ רָאט ,} ע ג י ו ב רהיא רַאפ ךיז זומ

 זומ רע ,ץרוק ;ןעגעקטנַא גיטומ ןעלעטש ךיז טינ רָאט ,ןעגנורעד

 אש |ע גאז ןופ טו מ נ ע ד לע ה  םעד ןעפרַאװרעּפ

 ,טומ רענינעװ טינ טרעהעג ןעניל םעד וצ םיראו .{ ע ג י 3

 יד ייב ךילנהעוועג טלהעפ רעכלעוו ,טומ ַא :טיײהרַאוװ רעד וצ יו

 ןוא תמא םעד ןייז הדומ רעסעב ןעלעוו סָאװ ,טייל עגנוי עטסיימ

 ס'דנייפ םעד ןרעטשרעצ וצ רעדייא ,הילת רעד ףיוא רַאפרעד ןהעג

 םייהרַאװ יד זיא ענעי רַאפ .ןעניל ַא ןופ הזעה רעד ךרוד טכַאמ

 ,גנורהערעפ עדנילב ַא לָאמעלַא טרעדָאפ עגילייה סָאד ןוא ,"גילייה ,

 ןייק םינ טָאה רהיא ביוא .גנורעפּפָאפױא ןוא טייקנעפרַאװרעטנוא

 ענייז רהיא טייז ,ענילייה סָאד ןופ סיוא טינ ךיז טכַאל ןוא הזעה

 "עק ןייא רָאנ ךייא רַאפ סיוא טיש ןעמ .רענעיד עגינעטרעטנוא

 ןוא ,ףיוא םגנידעבנוא סע רהיא טקיּפ ,ץענ ןיא טיײהרַאװ לעדנער

 טלַאפ ןיא ,ונ ?ןענייל טינ טליוו רהיא .ןעגנַאפעג זיא רַאנ רעד

 ---רעריטרַאמ ! רעריטרַאמ --- טרעוו ןוא טייהרַאוװ רעד וצ ןברק ַא

 רַאפ ,ןיינ ?טייהנעגייא רעד רַאפ ,ךיז רַאפ רשפא ?סָאװ רַאפ

 ,ס'הדובע יילרעייווצ רָאנ טנעק רהיא ,טיײהרַאװ יד --- ןיטעג רעייא

 רענעיד ןוא םייהרַאװ רעד ןופ רענעיד :רענעיד יילרעייווצ רָאנ

 ! טיײהרַאװ יד ,ןעמָאנ ס'טָאג ןיא ,עשז-טנעיד זיא ,רקש םעד ןופ

 "רַאװ יד ךיוא ןענעיד סָאװ ,ערעדנַא רעדעיוו ןַארַאפ ןענייז סע

 .ש .ב .צ ןעכַאמ ןוא "סָאמ ַא טימ,, רהיא ןענעיד ייז רעכבָא ,טייה

 םענערָאװשעג ןוא ןעכַאפנייא ןַא ןעשיווצ דיישרעטנוא ןעסיורג ַא

 ןעשיווצ ָאטינ קולח ןייק ןעמונעג דנורג ןיא זיא ךָאד ןוא .ןעניל

 רהעמ טינ ךָאד זיא העובש ַא םירָאװ ,ןעגיל ַא ױזַא ןוא העובש ַא
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 -כערעב ךיז טלַאה רהיא .גנוטּפיוהעב עטרעכיזרעפ-קרַאטש ַא יו

 רעבָא ? ןרעווש טינ ייברעד רָאנ טזומ רהיא ןעוו ,ןעגייל וצ טגיט
 ןעמַאדרעפ ןוא ןעלייטרוא זומ ,טסנרע ךַאז יד טמהענ סָאװ ,רעד
 -ָאמ רעד ןיא .חעובש עשלַאפ ַא יז גנערטש ױזַא טקנוּפ ןעגיל ַא

 רעכלעוו ,טקנוּפ-טיירטש רעטלַא ץנַאג ַא וליפא ךָאנ ךיז טניפעג לַאר

 -ייק ."ןעגיליטיונ, ןעמָאנ םעד רעטנוא ןרעוו טלעדנַאהעב טנעלפ

 ןָאק ,ןענילטיונ םעד רַאֿפ טרָאו ַא ןעדער וצ טנַאװ סָאװ ,רענ

 ."העובש-טיונ , יד ןעפרַאוװרעפ טינ ןפוא ןעטנעווקעזנָאק ַא ףיוא
 ךימָאל ןיא ,ןעניל'טיונ ַא סלַא ןעגיל ןיימ גיטכערעב ךיא ביוא

 ןעטניטכערעב םעד ןופ ןעבױרוצקעװַא גיטומניילק ױזַא ןייז טינ
 רַאפ זיא ,סעּפע ךיא והמ .גנוניטסעפעב עטסקרַאטש ןייז ןעניל
 טלַאהקירוצ ַא ןהֶא ןוא ןעצנַאגניא ןָאהט טינ סע ךיא לָאז סָאװ
 םוראוו זיא ,לָאמנייא ךיא גייל ? (סילַאטנעמ ָאיצַאװרעזער ַא)
 ןוא ןייזטסואוועב ןעצנַאנ ן'טימ ,גידנעטשלַאפ ןעגייל טינ ןיוש

 טזומענ ךיא טלָאװ ,.ש .ב .צ ,ןָאיּפש סלַא ?טפַארק רעצנַאנ רעד
 רעשלַאפ רעדעי ףיוא גנַאלרעפ ןייז טיול דנייפ ן'רַאפ ןרעווש

 טימ םהיא ןערַאנ וצ ןעסָאלשטנע גידנעייז ; רעניימ גנוטּפיוהעב
 ךיז טייקנעסָאלשטנענוא ןוא דחּפ טימ גנולצולּפ ךיא לָאז ,סנעגיל

 גיוט ךיא זַא ,ןעסייהעג טלָאװ סָאד ? העובש ַא רַאפ ןעטלַאהקירוצ
 טלָאװ ךיא םיראוו ,ןָאיּפש ןוא רענגיל ןייק רַאפ טינ הליחתכל

 יד ןיא ?עטימ ַא דנייפ םעד ןעבעגעג גיליוויירפ טימרעד ךָאד

 רעד רַאפ ארומ ךיוא טָאה טָאַאטש רעד --- .ןעּפַאכ וצ ךימ דנעה

 -עלענ יד ןעטנַאלקעגנָא םעד רעבירעד טינ טיג ןוא העובשיטיונ

 טָאה טַאַאטש רעד זַא ,טזייוועב רעבָא רהיא .ןרעווש וצ טייהנעג

 טרעוװוש שלַאפ רעבָא ,טגייל רהיא :ןעבָאה וצ ארומ סָאװ טינ

 טייקנילעפעג א םענייא טוהט .ש .ב .צ רהיא ןעוו .טינ רהיא

 ןָא ךיז טסיוטש רע רעבָא ,ןעסיוו סע לָאז רע זַא ,טינ טליוו ןוא
 רע בוא ;בָא סע רהיא טנעקייל ,טכיזעג ןיא ךיילג סע טגָאז ןוא

 "!טטינ זַא תונמאנב , :רהיא טנָאז ,ענינייז סָאד ףיוא טהעטשעב

 ,ןעטלַאהעגבָא ךיז רהיא טלָאװ ,ןרעווש וצ ןעמוקעג רעבָא טלָאװ
 ןהעטש לָאמעלַא רהיא טביילב עגילייה סָאד רַאֿפ ארומ סיוא םיראוו

 רהיא טָאה ענילייה סָאד ן ע ג ע ק ט נ ַא .געװ ןעבלַאה ן'פיוא
 -- טימ טנייל רהיא .|ע ל יוו ם ע נ ע נ י י א ןייק טינ

 טימ , זעינילער ,"סָאמ ַא טימ , יירפ טייז רהיא יו ױזַא ,סָאמ ַא
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 יו ,"סָאמ יד ןעּפַאכרעבירַא, טינ ןערָאט עכילטסיינ יד) "סָאמ א

 רעװערַאּפ ץנַאג ַא טקנוּפ םעד ןעגעוו טרהיפעגנָא טציא טרעוו סע

 שיכרַאנָאמ ,(ךריק רעד ןעגעקטנַא טעטיזרעווינוא רעד דצמ ףמַאק

 ןייז לָאז סָאװ ,ךרַאנָאמ א טליוו רהיא) "סָאמ ַא טימ, ןענָאזעג

 ןופ ץעועגדנורג א ףרוד ,עיצוטיטסנָאק ַא ףרוד טקנערשעב

 ,ךַאלפ ןוא ךאלבעל ,ט ג י ס ע מ ע ג ןייפ ץלַא -- ,(טַאַאטש
 ,לעווייט םוצ טינ ,טָאג וצ טינ

 זַא ,לענער ַא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא טעטיזרעווינוא ןייא ןיא

 -רעווינוא םעד ןעבעג זומ טנעדוטס ַא סָאװ ,טרָאװנערהע סָאד

 ןעטנעדוטס יד .טינ הטרעוו םוש ןייק טָאה ,רעטכיר ס'טעטיז

 ַא יװ טרָאװנערהע ןַא ןעבעג ןופ גנורעדָאפ יד טכַארטעב ןעבָאה

 טנעקעג טינ שרעדנַא ךיז ןעבָאה ייז רעכלעוו ןופ ,ץענ-גנַאפ ע'טושּפ

 -"עד ןעמונעגקעװַא ןעבָאה ייז סָאװ ,םעדכרוד ןעדייס ,ןעהערדסיױרַא

 "רעווינוא רעגיבלעזרעד ןיא טָאה סָאװ רעד .גנוטיידעב עדעי ןופ

 "םירבח ענייז ןופ םענייא וצ טרָאװנערהע ןייז ןעכָארבעג טעטיז

 סָאװ רעד ;ףרואווסיוא ןַא רַאפ טנעכערעג ךיז טָאה ,ןעטנעדוטס

 טָאה ,רעטכיר-ס'טעטיזרעווינוא םעד טרָאװנערהע ןייז ןעבעגעג טָאה

 ןעטרַאנעגבָא םעד טכַאלעגסיוא םירבח עגיבלעזיד טימ םענייאניא

 וצ םיִג ןעמ סָאװ ,טרָאוװ ַא זַא ,טניימעג טָאה רעכלעוו ,רעטכיר

 ןעטנערוטס יִד .הטרעוו ןעניבלעזמעד טָאה ,דנייפ וצ ןוא דניירפ

 ,עירָאעט עגיטכיר ַא לעיפױזַא טינ ,ןעלדנַאה וצ ױזַא טנרעלעג טָאה

 לעטימ ןעגיזָאד םעד ןהֶא םירָאװ ,עקיטקַארּפ רעד ןופ טיונ יד יו

 ַא ןהעגעב וצ ןרָאװעג ןעבירטעג גידמערַאברעדמוא ייז ןעטלָאװ

 טינ ןיא לעטימ רעד רעבָא .םירבח ערעייז ןענעקטנַא טאררעפ

 גיטכיר ןעועג ךיוא זיא רָאנ ,טגיטכערעב ןעוועג שיטקַארּפ רָאנ

 ,העובש ַא ,טרָאװנערהע ןַא .טקנוּפדנַאטש ןעשיטערָאעט ַא ןופ

 ףיא ןעמעוװו ,העובש ַא רעדָא טרָאװ ַאזַא םעד רַאפ רָאנ זיא

 ,וצרעד ךימ טגניוװצ סע רעו ;ןעמהענוצפיוא סָאד גיטכערעב

 סָאד ,טרָאװ ךילדנייפ: ַא .ה .ד ,ןעננואווצעג ַא רָאנ טמוקעב

 ,ןעיורט וצ םינ טכער ןייק טָאה ןעמ ןעכלעוו ,דנייפ ַא ןופ טרָאװ

 .טכער סָאד טינ זנוא טיג דנייפ רעד םירָאװ

 טַאַאטש ןופ ןעטכירעג יד וליפא טינ ןענעקרעדנָא סנעגירעביא

 טלָאװ ךיא ןעוו םירָאו .העובש ַא ןופ טייקכילכעוושרעפנוא יד

 -רעטנוא ןַא רעטנוא טהעטש סָאו ,םענייא וצ ןרָאװשעג טַאהעג
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 -טנַא ןעגָאזסױא טינ ךַאז ןייק לע ךיא זַא ,טכירעג ן'רַאפ גנוכוז
 ,ןעגָאזסױא לָאז ךיא ,טרעדָאפעג טכירעג סָאד טלָאװ ,םהיא ןעגעק

 ךיא ביוא ןוא ; העובש ַא ךרוד ןעדנובעג ןיב ךיא סָאװ םעד ץָארט

 טרַאּפשעגנייא ןעטלַאהעג גנַאל ױזַא ךיס ןעמ טלָאװ ,ךיז גַאזטנע

 -העובש ַא ןרעוו וצ --- ןעסָאלשעב ךיז טלָאװ ךיא זיב ,הסיפת ןיא

 יו -- ; העובש ןיימ ןופ ךימס טיירפעב , טכירעג סָאד .,רעכערב

 ןופ ןעיירפעב ךימ ןָאק טכַאמ ןיא סע עכלעוו ביוא ! גיטומסיורג

 סָאװ ,טכַאמ עטשרערעלַא יד סיוועג ךָאד ןיילַא ךיא ןיב ,העובש רעד

 .טכער ַאזַא ףיוא ךורּפשנָא ןַא ןעבָאה ןָאק

 ענעבעגעג יײלרעלַא ןָא ןרעניארעד וצ ידכ ןוא טעטיזָאירוק סלָא

 לעװַאּפ רסיק רעד סָאװ ,העובש יד ןרעוו טנָאמרעד ָאד געמ ,תועובש

 ,יקצַאטַאּפ ,ָאקסויסאק) ןעקַאילַאּפ ענעגנַאפעג יד ןעליופעב טָאה

 ייז טָאה רע תעב ,ןעבעגבָא ןעלָאז (עגירעביא יד ןוא ץיוועצמעינ
 םַאזכרָאהעג ןוא יירט ןייז וצ זיולב טינ ןרעווש רימ , : טזָאלעג יירפ

 רעזנוא ןעסינרעפ וצ םעד ץוחַא ןעכערּפשרעּפ רימ רָאנ ,רסיק םעד

 עדעי ןעבענוצסיורַא ךיז ןעטכילפרעפ ריס ;רובכ ןייז רַאפ םולב
 ןוא ןָאזרעּפ ןייז רַאפ רהאפעג ַא ןעקעטש ןָאק סע סָאװ ןיא ,ךַאז

 "רעד ריס ;ןערַאפרעד זיא-סע-ןעוו ןעלעוו רימ סָאװ ,הכולמ ןייז

 ךיז ןעלָאז רימ לעגוקדרע ןופ לייט ןעכלעוו ףיוא זַא ,ךילדנע ןרעלק

 רימ ,גונעג ןייז רסיק ןופ טרָאװ גיצנייא-ןייא לָאז ,ןעניפעג טינ

 ."םחיא וצ ןרהעקמוא ךיז ךיילג ןוא ןעזָאלרעפ ץְלַא ןעלָאז

 עבעיל ןופ ּפיצנירּפ רעד ןעכלעוו ףיוא ,ןַארַאפ זיא טיבעג ןייא

 ןופ ןרָאװעג ןעגיטשעגרעבירַא גנַאל ןיוש ,סיוא טזייוו סע יוװ ,זיא

 -עב רערָאלק רעד ךָאנ טלהעפ סע סָאװ רהעמ טשינ ,םזיִאגע םעד

 .ןעסיוועג םענייר ַא טימ געיז םעד ןופ ,ןעגָאז וצ ױזַא ,ןייזטסואוו

 רעטלעּפָאד רהיא ןיא עיצַאלוקעּפס יד זיא טיבעג רעגיזָאד רעד

 ןָאטהעג רעקנעד רעד .רחסמ סלַא ןוא ןעקנעד סלא גנוניישרע

 טינ םהיא לאז קנַאדעג רעד ןעטַאטלוזער עכלעוו וצ ,ןעקנער ןייז טימ

 לעיפיוו ךיז גידנרעמיק טינ ,טרילוקעּפס טסיסנַאניפ רעד ; ןערהיפ

 טמוק סע ןעוו רעבָא .סעיצַאלוקעּפס ענייז ךרוד ןעדייל סע ןעשנעמ

 יד טימ ףוס ַא ןעכַאמ ףרַאד ןעמ ןעוו ,טירט ןעטצעל םוצ ךילדנע

 -בילשנעמ , רעדָא קיטנַאמָאר ,טעטיזעיגילער ןופ ןעטשער עטצעל

 -רעד ןעמ ןוא ןעסיוועג עזעינילעו טָאה ןעּפַאלק ןָא טביוה ןַאד ,"טייק
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 רעד .טייקכילשנעמ ןופ רעגנעהנָא ןַא רַאפ סנעטסגינעוו ךיז טרעלק

 רעד ןיא ןעשַאהג עבילטע ןיירַא טפרַאװ טנַאלוקעּפס רעגיצייג-דלעג

 טסיירט רעקנעד רעטסיירד רעד ; "סעטוג טוהט , ןוא עקשוּפ-הקדצ

 -ילשנעמ רעד ןופ טירשטרָאפ ן'רַאפ טיײברַא רע סָאװ ,טימרעד ךיז

 רעד רַאפ הבוט ַא, ןייז ףוסל טעוװ גנוטסיוורעפ ןייז ןוא ,עסַאר רעכ

 רעד טנעיד, רע סָאוװ ,דערסיוא םעד טָאה רע רעדָא ,"טייהשנעמ

 ,עגיזָאד סָאד םהיא רַאפ זיא עעדיא יד ,טייהשנעמ יד ."עעדיא

 ךיז רַאפ רעכעה רימ ייב טהעטש סע : ןעגָאז זומ רע סָאװ ןעגעוו

 .ןייֵלַא
| 

 -נַאהעג ןוא טקנעדעג ןעשנעמ ןעבָאה גָאט ןעניטנייה ףיוא זיב -

 ךָאוו ןיא נעט סקעז ןעבָאה סָאװ יד .ןעגעוו ס'טָאג --- ןופ טלעד

 -עווצ עגיצוננעגייא ערעייז בעילוצ םיפ יד טימ ץלַא ףיוא ןעטָארטעג

 ןוא ;טָאג וצ ןברק ַא טכַארבעג גָאט ןעטעבעיז םעד ןעבָאה ,ןעק

 רעייז ךרוד "ןעכַאז עטוג , עטרעדנוה םרעטשרעצ ןעבָאה עכלעוו ,יד

 רעדנַאנַא ןופ טסנעיד ןיא ןָאטעג ץלַא סָאד ןעבָאה ,ןעקנעד ןעטגַאװעג

 -- ךיז ןעגעוו ץוחַא --- ןעקנעד טזומעג ןעבָאה ןוא ,"ךַאז רעטוג,

 לָאז גנוגידעירפעבטסבלעז רעייז ןעמעוו רַאפ ,ןרעדנַאנַא ןעגעוו ךָאנ

 סָאד .ג .ד .א טייהשנעמ רעד ,קלָאפ סָאד ןענעוו --- הבוט ַא ןייז

 ַא ,ייז רעביא טהעטש סָאװ ,ןעזעוו ַא זיא רעבָא ערעדנַא עגיזָאד

 יז זַא ,ךיא גָאז רעבירעד ןוא ,ןעזעוו סעטסכעה רעדָא סערעכעה

 .ןעגעוו ס'טָאג ןופ ךיז ןעהימ

 ןופ דנורג רעטצעפ רעד זַא ,ןעגָאז רעכירעד ךיוא ןָאק ךיא

 עגיליוויירפ ַא טינ רעבָא .ע ב עי5 --- יד זיא ןעגנולדנַאה ערעייז

 ןרעכעה םעד רעדָא ,עבעיל-בויח ַא רָאנ ,ענעגייא רעייז טינ ,עבעיל

 ענענייא (ןיילַא עבעיל יד זיא רעכלעוו ,ס'טָאג .ה .ד) ס'נעזעוו

 ,עבעיל ַא ;עזעיגילער יד רָאנ ,עשיטסיָאנע יד טינ ,ץרוק ;עבעיכ

 ןעבעגבָא ןע זומ ייז זַא ,גנורליבנייא רעייז ןופ טמַאטש עבלעוו

 .ןעטסיאגע ןייק ןייז טינ ןערָאט ייז .ה .ד ,עבעיל רעד וצ זניצ ַא

 ענעדיישרעפ ןופ טלעוו יד ןעזיילסיוא ןעליו ר י מס בוא

 ןופ רָאנ ,ןעגעווטרהיא ןופ טינ סָאד רימ ןעליוו ,ןעטייהיירפנוא

 -ָאיסעּפָארּפ ןייק טינ ןענייז רימ יװ ױזַא םירָאװ : ןעגעווטרעזנוא

 רימ ןעליוו ,"עבעיל , סיוא טינ סע ןעוהט ןוא רעזיילרעד-טלעוו עלענ

 בוא רַאפ ןעכַאמ יז ןעליוו רימ .ערעדנַא ןופ ןעניוועגבָא רָאנ יז

 ענעגייאבייל ןייק ןייז טינ רהעמ לָאז יז ;סנעגייא רעז
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 רָאנ ,(טַאַאטש םייב) ץעזעג םייב טינ ןוא (ףריק רעד ייב) טָאג ייב
 ,"ןעניועג, וצ יז רימ ןעכוז רעבירעד ;ןענעגייא ועזנוא
 ןעכַאמ ןוא ןעגידנערעפ וצ ןעבערטש ןוא ,זנוא רַאפ "ןעמחענוצנייא
 ,זנוא ןענעקטנַא ןָא טעדנעוװו יז עכלעוו ,טכַאמ יד גיסילפרעביא
 וצ רעביא ךיז ןעביג ןוא ןעגעקטנַא רהיא ןעמוק רימ סָאװ םעדכרוד
 ,ערעזנוא טלעוו יד זיא .זנוא טרעהעג יז יו דלַאב ױזַא ,רהיא

 ,ונוא ןענעקטנַא טלאוועג ןעדנעוו-וצנֶא טינ רהעמ יז טכוז
 ןיא סערעטניא ןַא טָאה ץוננעגייא ןיימ .זנוא ט י מ רָאנ ןרעדנָאז
 ןיימ -- ןרעוו לָאז יז ידכ ,טלעװ רעד ןופ גנואיירפעב רעד

 .םוטנעגייא

 "רוא רעד זיא ןיילַא ןייז סָאד רעדָא טייקטרילַאזיא יד טינ

 .טפַאשלעזעג יד ןרעדנָאז ,ןעשנעמ םעד ןופ דנַאטשוצ רעכילגנירּפש

 "רעפ רעטסמיטניא רעד טימ ןָא ךיז טננַאפ ץנעטסיזקע רעזנוא
 ןעמאזוצ ןיוש רימ ןעבעל ,ןעמעטָא רימ רעדייא ךָאנ םירָאװ ,גנודניב
 רעד ןופ טכיל סָאד ןעקילברעד רימ יוװ ךיילנ ; רעטומ רעד טימ
 רהיא ,ןעשנעמ ַא ןופ טסורב רעד ףיוא רעדעיוו רימ ןעגעיל ,טלעוו
 עלענעוו-רעדניק ןיא םורַא זנוא טרהיפ ,סיוש ןיא זנוא טגעיװ עבעיל
 יִד .ןָאזרעּפ רהיא וצ רעדנעב דנעזיוט טימ ןָא זנוא טלעטייק ןוא
 רעבירעד .ד נָא טש ו צ - ר ו ט א נ רעזנוא זיא טפַאשלעזעג

 סָאװ ,רעזיול ץלַא דנאברעפ רעטסמיטניא רעהירפ רעד טרעוו עקַאט

 ןופ גנוזיילפיוא יד ןוא ,ןעלהיפרעד וצ ךיז ןענרעל רימ רהעמ
 וצ ידכ .רערעלק ץלַא טרעװ טפַאשלעזעג רעכילגנירּפשרוא רעד
 ןענעלעג לָאמַא זיא סָאװ ,דניק סָאד ךיז רַאפ לָאמַא רעדעיװ ןעבָאה

 ןופ ןוא סַאג ןופ ןעגנערב םהיא ןהעג יז זומ ,ץרַאה רהיא רעטנוא
 -רע פ םעד רָאפ טהיצ דניק סָאד .םירבח-לעיּפש ענייז ןעשיווצ

 ,םירבח ענייז טימ ןײרַא טערט סע ןעכלעוו ןיא ,ר ה ע ק

 -עגניירַא טינ זיא סע רעכלעוו ןיא ,ט פ אש? עז ע ג יד רעדייא
 .ןרָאװעג ןרָאבעג זיולב זיא רָאנ ,ןעטָארט

 רעד זיא רעבָא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוזיילפיוא יד

 ףךיוא טהעטשטנע סיוועג ץנַאג ןייארע פ רעדָא רהעקרעפ
 עסקיפ ַא יװ ױזַא רָאנ רעבָא ,טמַאשלעזעג ַא ןייארעפ םעד ךרוד
 יד סָאװ םעדכרוד .ה .ד ,קנַאדעג ַא ךרוד ןהעטשטנע ןָאק עעדיא

 יד טינ טזָאלרעד סָאװ ,אפונ ןעקנעד סָאד ,קנַאדעג ם'נופ עיגרענע
 יז .קנַאדעג םעד ןופ טדניוושרעפ ,ןרעוו טרענייטשרעפ ןעקנַאדעג
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 טָאה ,טּפַאשלעזענ ַא ןיא טריזילַאטסירק ךיז טָאה ןייארעפ ַא רָאנ

 גנוגינייארעפ םירָאװ ;גנוגינייארעפ א ןייז וצ טרעהענפיוא רע

 ןרָאװעג ןַאד זיא רָע .ףיוא טינ טרעה סָאװ ,ךיז-ןעגינייארעפ ַא זיא

 טרירעגנעגעד זיא ,דנַאטשוצ ַא טכיירגעג טָאה ,ןייז-טגינייארעפ ַא

 טיוט -- זיא רע ,(טייקסקיפ) טייקטרעווילגרעפ ַא ןיא ןרָאװעג

 רעד ןופ רעדָא ןייארעפ םעד ןופ רנּפ ַא רָאנ זיא ,ןייארעפ סלַא

 -לעיפ ַא .טפַאשניימעג ,טפַאשלעזעג -- זיא רע .ה .ד ,גנוגינייארעפ

 יד זנוא טרעפיל טרָאס םעד ןופ ?לעיּפשייב ןעדנעטיידעב

 .ייטרַאּפ

 -רעפ ,טּפַאשלעזעגיטַאַאטש יד .ש .ב .צ ,טפַאשלעזעג ַא סָאװ

 ךיא זומ ייס יו ייס .גינעוו ךימ טרהַא סָאד ,טייהיירפ ןיימ טצריק

 ןעטכעמ ײלרעלַא ןופ ןרעוו טקנערשעב טייהיירפ ןיימ ןעזָאל ךָאד

 ןוא ;ןעשנעמטימ ןעדעי ןופ וליפא ןוא ,ןרעקרַאטש ןעדעי ןופ ןוא

 טלָאװ ,.....ר עלַא ןופ רעשרעהטסבלעז רעד ןעוועג רַאגָאז ךיא טלָאוװ

 יד רעבָא .טייהיירפ עטולָאסבַא ןייק ןעסָאנעג טינ ץלַא ךיא

 ןעמהענקעװַא ןעזָאלרעד טינ ףיא לעװ סָאד ,טייהנעגייא

 טפַאשלעזעג עדעי טָאה טייהנעגייא רעד ףיוא דָארג ןוא .רימ ןופ

 .טכַאמ רהיא רעטנוא ןעגעיל לָאז סע ,יז ליוו סָאד דָארג ,גיוא ןַא

 ייב וליפא טמהענ ,ךיז טלַאה ךיא רעכלעוו ןָא ,טפַאשלעזעג ַא

 ערעדנַא רימ יז טיג רעבָא רַאּפרעד ,ןעטייהיירפ ענינייא קעװַא רימ

 ביורעב ןיילַא ךיא ןעוו ,סיוא טינ ךיוא טכַאמ סע ;ןעטייהיירפ

 -טנָאק ןעדעי ךרוד .ש .ב .צ) טייהיירפ רענעי רעדָא רעד ןופ ךיז

 ןיימ רַאפ ןעטלַאה ךיז גיטכיזרעפייא ךיא ליװ ןענענַאד .(טקַאר

 רעדָא רעקרַאטש -- עבט יד טָאה טּפַאשניימעג ערעי .טייהנעגייא

 ןַא ןרעו וצ -- טכַאמ רהיא ןופ טייקלופ רעד טיול ,רעכַאװש

 רַאפ ןעלעטש ןוא רעדעילגטימ ערהיא רַאפ טע טירָאטיוא

 -קנערשעב, ַא ןעגנַאלרעפ זומ ןוא טגנַאלרעפ יז :ןעצינע ר ג ייז

 ןרעהעג סָאװ יד זַא ,טגנַאלרעפ יז ,"דנַאטשרעּפ-ןענַאטרעטנוא ןעט

 -רעטנוא , ערהיא ןייז ןעלָאז ,גינעטרעטנוא ןייז רהיא ןעלָאז ,רהיא וצ

 .טייקגינעטרעטנוא ךרוד רָאנ םויק ַא טָאה יז ,"ןענַאט

 ןעסָאלשעגסיוא ןייז לָאז סע ,גיטיונ טינ לַא ןייק ףיוא זיא ייברעד

 ךילדניירפ טעוװ טפַאשלעזעג יד ,אברדא ;ץנַארעלַאט עסיוועג ַא

 ,ןעפרואוורָאפ ןוא ןעגנוזייוונָא-רעלהעפ ,ןעגנורעסעברעפ ןעמהענפיוא

 ירֲָאפ רעד רעבָא .ןופרעד ןעניוועג סעּפע ןָאק יז יו טייוו ױזַא
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 ןוא גיד'תוזע , ןייז טינ רָאט רע ,"הנוכ עטוג, א ןעבָאה זומ ףרואוו
 רעד ןופ םצע םעד זומ ןעמ ,רעטרעוו ערעדנַא טימ = ; "גיד'דובכ-םוא

 -לעזעג יִד .נילייה ןעטלַאה ןוא טצעלרעפנוא ןעזָאק טפַאשלעזעג
 "רעד טינ ךיז ןעלָאז ,רהיא וצ ןרעהעג סָאװ יד זַא ,טרעדָאפ טּפַאש

 ייז רָאנ ,רהיא רעביא רעכעה  ןעלעטש ךיז ןוא ןעביוה

 יז ,ה ,ד ,"טייקכילצעזעג רעד ןופ ןעצינערג יד ןיא , ןעביילב ןעלָאז

 ןוא טפַאשלעזעג יד לעיפיוו ,ןעביולרע לעיפיוזַא רָאנ ךיז ןעלאז
 | .ייז טביולרע ץעזעג רהיא

 -נעגייא ןיימ רעדָא טייחיירפ ןיימ יצ ,דיישרעטנוא ןַא זיא סע

 סָאד רָאנ בוא .טפַאשלעזעג ַא ךרוד טקנערשעב טרעוו טייח

 ןַא ,גנונינייארע פ א יז ןיא ןַאד ,לַאפ רעד זיא עטשרע

 ןיא ןיא טייהנענייא יד רעבָא בוא ; ןייארעפ ַא ,גנומיטשנייא
 רעביא טכַאמ ַא ,ךיז רַאפ טכַאמ ַא יז זיא ןַאד ,רהַאפעג

 תמא ,ןָאק ךיא סָאװ ,ןעכיירגרעד טינ ןָאק ךיא סָאװ ךַאזַא ,רימ

 רעבָא ,ןריטקעּפסער ,ןרהערעפ ,ןרעטעגרעפ ,ןרעדנואוועב ,עקַאט

 ,רעבירעד טינ סע ןָאק ךיא ןוא ,ןרהעצרעפ ןוא ןייז רבוג טינ

 ןיימ ךרוד טריטסיזקע יז .ןןעניוב ךיז זָאל ךיא ליײיװ

 -עקיילר ע פ-יט ס בל עז ןיײמ ,ןעניוב ףךיז ןעזָא?
 טומעד -- ןעפורעגנָא טרעוו סָאוװ ,טייקניזָאלטומ ןיימ ,ג נו ג
 טייקנעפרָאװרעטנוא ןיימ ,הטומ רהיא טיג טומעד ןיימ .(תווינע)

 .טפַאשרעה יד רהיא טיג

 ןייארעפ ןוא טַאאטש ןענייז טייהייר פ וצ רעבָא ענונב

 .טייהנעדיישרעפ רעכילטנעזעוו ןייק רעטנוא ןעפרָאוװרעטנוא טינ

 ןעטלַאהנָא רעדָא ןהעטשטנע גינעוו ױזַא טקנוּפ ןָאק ןייארעפ רעד

 ,םינפוא ײלרעלַא ףיוא טייהיירפ יד גידנעקנערשעב טינ ,םויק ןייז

 .טייהיירפ רעטצנערגעבנוא טימ ןעגָארטרעפ ךיז ןָאק טַאַאטש רעד יו

 םירָאװ ,ךילדיימרעפנוא םוטעמוא זיא טייהיירפ ןופ גנוקנערשעב ַא

 ַא יו ןעהילפ טינ ןָאק ןעמ ;ןרעו זיול ץְלַא ןופ טינ ןָאק ןעמ

 טינ ןָאק ןעמ םירָאוװ ,ןעהילפ ןעלעוו טלָאװ ןעמ ?ייוו זיולב ,לעגיופ

 ַא ןעבעל טינ ןָאק ןעמ ; טייקרעווש רענעגייא רעד ןופ ןרעוו יירפ

 -םיוא טינ ןָאק ןעמ לייוו ,שיפ ַא יו רעסַאװ ן'רעטנוא טייצ ערעגנעל

 -יזָאד רעד ןופ ןעיירפעב טינ ךיז ןָאק ןעמ ןוא טפול רעד ןהֶא ןעמוק

 ןוא ,ןָאינילער יד יו ױזַא .ג .ד .א שינעפרעדעב רעגידנעווטיונ רעג

 רעד טימ ןעשנעמ יד טגינייּפעג טָאה ,םוטנעטסירק סָאד לעיצעּפס
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 זומ ,עגיניזנוא סָאד ןוא עכילריטַאננוא סָאד ןעריזילַאער וצ גנורעדָאֿפ

 -עיגילער רעד ןופ ץנעווקעזנַאק עגיטכיר יד יו ןעטכַארטעב סע ןעמ

 ,םזַאיזוטנע םענעבירטרעביא רהיא ןוא טײקטנַאּפשעגרעביא רעז

 ייירפ עטולָאסבַא יד ,ןיילַא טייהיירפ יד סָאװ

 ןיזנוא רעד ןוא ,לַאעדיא םוצ ןרָאװעג ןעביוהרע ךילדנע יא טייה

 ױזַא ןעמוקסױרַא טזומעג ןפוא םעד ףיוא טָאה עכילגעמנוא סָאד ןופ

 ןייארעפ רעד טעװ םינּפ לכ לע --- .גָאט ןופ טכיל ץ'רַאפ דנעדנעלב

 רעבירעד םהיא טעוו ןעמ ןוא ,טייהיירפ ןופ סָאמ ערעסערג א ןעבעג

 ךרוד טעװ ןעמ לייוו ,"טייהיירפ עיינ, ַא רַאפ ןעטלַאה ןענעמ ךיוא

 םעד ךילמיטנעגייא זיא סָאװ ,גנַאװצ ןעדעי ןופ ןרעוו רוטּפ םהיא

 -טנע גונעג ךָאנ רעבָא טעװ רע ;ןעבעל-סטפַאשלעזעג ןוא -טַאַאטש

 קעוצ ןייז םירָאוו .טייקגיליוויירפנוא ןוא טייהיירפנוא ןעטלַאה

 רעד וצ טרעּפּפָא רע לייטנענעג ןיא עכלעוו ,טייהיירפ יד טינ זיא

 ,םעד וצ עגונ זיא סָאװ .טייהנעגייא יד רקיע רעד רָאנ ,טייהנעגייא

 .גונעג םיורג ןייארעפ ןוא טַאַאטש ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא

 זיא רעד ,טייהנעגייא רעד ןופ רעדרעמ ַא ןוא דנייפ ַא זיא רענעי

 רעכלעוו ,טסייג ַא זיא רענעי ; רערהיא רעטיײברַאטימ ַא ןוא ןהוז ַא

 -רַאװ רעד ןיא ןוא טסייג םעד ןיא ןרעוו טרעטעגרעפ ןעלעוו טלָאװ

 זיא טַאַאטש רעד .טקודָאר ּפ ןיימ ,קרעוו ןיימ זיא רעד ,טייה

 םביירש ןוא ןעביולג טרעדָאפ רעכלעוו ,טסייג ןיימ ןופ ררַאה רעד

 -בילצעזעג רעד ןופ "ס'נימאמ ינא , יד ,"ס'נימאמ ינא , רָאפ רימ

 ןיימ טשרעהעב ,סולפנייא ןעשילַארָאמ ַא סיוא טביא רע ; טייק

 סלַא טרָא ןייז ןעמהענרעפ וצ ידכ ,ךיא ןיימ טביירטרעפ ,טסייג

 ןיא וא גילייה יא טַאַאטש רעד ,ץרוק ; "ךיא רע'תמא ןיימ,

 ,שנע מ רע'תמא רעד ,ןעשנעמ םענלעצנייא םעד ,רימ ןעגעקטנַא

 ענעגייא ןיימ זיא רעבָא ןייארעפ רעד .טסנעּפשעג רעד ,טסייג רעד

 רעביא טכַאמ עגיטסייג ןייק טינ ,גילייה טינ ,חאירב ןיימ ,גנופַאש

 ןעכלעוו ןופ עיצַאיצָאסַא ערעדנַא עדעי יוװ רהעמ טשינ ,טסייג ןיימ

 עניימ ןופ ּףַאלקש ןייק ןייז טינ ל?יוו ךיא יו ױזַא .טרָאס זיא סע

 ןוא קיטירק עגידנעטש ןיימ רעטנוא ייז ףרַאװ ךיא רָאנ ,ןעּפיצנירּפ

 -רעפ רעגינעוו ךָאנ ןוא ױזַא ,םויק רעייז רַאפ טינ תוברע ןייק רָאנ ביג

 בא םינ םהיא רעווש ןוא ןייארעפ םעד וצ טפנוקוצ ןיימ ךיא טכילפ

 ךילקריוו זיא סע יוװ ןוא ,?לעווייט םייב סע טגָאז ןעמ יו ,המשנ ןיימ

 ךיא רָאנ ,ןעטעטירָאטױא עניטסייג עֶלַא ןוא טָאַאטש םייב ֿלַאפ רעד
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 טָאג ,ףריק ,טַאַאטש רעדייא ר ה עמ  רימ רַאֿפ ביילב ןוא ןיב
 ,ןייארעפ רעד רעדייא רהעמ ךילדנענוא ךיוא אליממ ןוא ,ג .ד .ַא

 טנייש ,ןעדנירג ליוװ םזינומָאק רעד עכלעוו ,טפַאשלעזעג ענעי
 ,ףרַאד יז .גנוגינייא רע פ רעד וצ ןעטסטנעהָאנ םא ןהעטש וצ
 -ע 9 א עקַאט רעבָא ,"ןייזליואוו סנעמעלַא , ןעקעווצעב ,סע טסייח
 !סנעמ על ַא ,לָאמ ?עיפ ױזַא סיוא גנילטייוו טפור ,סגנעמ
 טפַאשלעזעג רעגיזָאד רעד ןיא יו ,סיוא ךילקריוו ְּךֶאד טהעז סָאד
 ַא רַאפ סָאװו .גילעטשרעטניה ןעביילב טפרַאדעג טינ רענייק טלָאװ
 ןעגיבלעומעד עֶלַא ןעד ןעבָאה ?ןייז סע טעװ רעבָא ןייזליואוו
 -יבלעזרעד ןוא ןייא ייב ליואוו ךיילג עלַא ךיז ןעלהיפ ?  ןייזליואוו
 סָאד ןעגעוו ָאד ךיז טלעדנַאה ןַאד ,ױזַא זיא סָאד ביוא ? ךָאז רעג
 םעד וצ טַארוקַא טינ טימרעד רימ ןעמוק ."ןייזליואוז ע'תמא,
 סָאד ? טפַאשרעהטלַאװעג רהיא ןָא טגנַאפ ןָאיגילער יד ואוו ,טקנוּפ
 ,טלעוו רעד ןופ םילבה יד ףיוא טינ טקוק :טגָאז םוטנעטסירק
 .ןעטסירק עמורפ --- טרעוו ,ןייזליואוו ן'תמא רעייא טכוז רָאנ
 ע'תמא סָאד זיא ס} .ןייזליואוו ע'תמא סָאד זיא ןייז-טסירק סָאד
 םעד ןופ ןייזליואוו סָאד זיא סע לייוו ,"סנעמעלַא, ןייזליואוו
 ןייזליואוו סנעמעלַא רעבָא .(חור םעד) ןעכלעזַא סלַא ןעשנעמ
 --- ןייז ליואו ןייד ןוא ןייזליואו ןיי מ ןייז ךיוא ְךָאד ףרַאד
 רַאפ ןייזליואוו םענעי טינ ןעטכַארטעב וד ןוא ךיא ןעוו ,זיא יו ןוא
 ,סָאד רַאפ ןרעװ טגרָאזעג ףױא טעװו ?ןיילואו רעזנוא
 יד ,טרהעקרעפ ,ןיינ ?ליואוו ןעלהיפ ךיז זנוא טכַאמ סָאװ

 סָאה זיא ןייזליואוו רעסיוועג ַא זַא ,טנ'קסּפ'עגבָא טָאה טפַאשלעזעג
 ןעבלעוו רַאפ ,סונעג רעד .ש .ב .צ ןעגָאז רימָאל ,"ןייזליואוו ע'תמא,
 עכיירסונעג יד רָאפ טסהיצ רעבָא וד ; ןעטײברַא ךילרהע זומ ןעמ
 עכלעוו ,טפַאשלעזעג יד טעװ ,טײברַא ןהֶא סונעג םעד ,טייקליופ
 -סיוא ךיז טייהרעגולק ץנַאג ,"ןייזליואוו סנעמעלַא  רַאפ טגרָאז
 .ליואוו ןעלהיפ ךיז ךיד טכַאמ סָאװ ,סָאד רַאפ ןעגרָאז וצ ןעטיה
 ןופ ןייזליואוו סָאד טרימַאלקָארּפ םזינומָאק רעד סָאװ םעד טימ

 עכלעוו ,יד ןופ ןייזליואוו סָאד טַארוקַא רע טעטכינרעפ ,ןעמעלַא
 טלהיפעג ךיז ןוא ןעטנער ערעייז ןופ טבעלעג רעהַא זיב ןעבָאה
 ןופ טכיזסיוא רעד ייב רעדייא ,רעליואוו ךילנײשרהַאו ייברעד
 טעטּפיוהעב גנילטייוו .ןעדנוטש-סטיײברַא עננערטש ס'גנילטייוו
 -סיזקע טינ ןָאק רעדנעזיוט יד ןופ ןייזליואוו םעד ייב זַא ,רעבירעד
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 רעייז ןעבעגפיוא ענעי ןעזומ ,ןענָאילימ יד ןופ ןייזליואוו סָאד ןעריט

 ,ןייג ."ןייז?יואוו םעניײמענלַא םעד ןעגעוו ןופ,, ןייזליואוו רעדנוזעב

 -נוזעב רעייז ןרעפּפָא ןעלָאז ייז טייל יד ןרעדָאפפיוא טינ ףרַאד ןעמ

 טָא טימ םירָאװ ,ןייזליואוו םעניימעגלַא םעד בעילוצ ןייזליואוו רעד

 -רעפ םעד ; ןעמוקכרוד טינ ןעמ ןָאק ךורּפשנָא ןעכילטסירק םעד

 רעייז ןעמהענבָא םענייק ןופ ךיז ןעזָאל וצ טינ ,ףורפיוא ןעטרהעק

 ,ןעוועדנופנייא סָאה גיטפאהרעיוד רָאנ ,ןייזללואו םענענייא
 ןיילַא ךיז ןופ ןַאד ןעלעוו ייֵז .ןחעטשרעפ רעסעב ייז ןעלעוו סָאד ---

 -ליואוו רעייז רַאפ ןעגרָאז ןעטסעב םַא ןענָאק ייז זַא ,וצרעד ןעמוק

 טא בעילוצ ערעדנַא טיפ ךיז ןעדניברעפ יז ןעוו ,ןייז
 טינ רעבָא ,"טייהיירפ רעייז ןופ לייט ַא ןרעפּפָא , .ה .ד ,קעווצ םעד

 ןַא .םענעגייא רעייז בעילוצ רָאנ ,ןייזליואוו סנעמעלַא בעילוצ

 -טסבלעז ןוא ןעלהיפעג עדנרעפּפָאפױא ס'נעשנעמ יד וצ ףורפיוא

 -רעפ ןעבָאה טפרַאדעג ןיוש ךילדנע טָאה עבעיל רעדנענעקיילרעפ

 רעדנעזיוט ךָאנ טָאה רע יו םעדכָאנ ,טפַארק עדנעהיצוצ ןייז ןרָאל

 םעד רעסיוא טזָאלעגרעביא טשינרָאנ רחעמ טייקניטעהט ןופ ןערהָאי

 -רַאװרעד ץלַא ךָאנ ןעמ לָאז םורָאװו .דנעלע --- ןעגיטנייה
 -יצ עערסעב ןעגנערב זנוא טעוװ גנורעפּפָאפיױא יד זַא ,ןעט

 ןופ ךּפיה םעד ךרוד ייז ףיוא ןעפָאה רעסעב טינ סָאװרַאֿפ ? ןעט

 ? |ןָאק ןעמ סָאװ ןעּפַאכרעפ } עיצַאּפרוזוא רעד ךרוד ,גנורעפּפָאפױא
 -עיל ןוא עדנעקנעש ,עדנעבעג יד ןופ רהעמ טינ טמוק גנוטער יד

 -רוזוא) עדנענייאנא יד ,עד נע מ הע נ יד ןופ ןרעדנָאז ,עדנעב

 גיניזטסואוועב ,ןוא םזינומָאק רעד .רעמיטנענייא יד ,(ןערָאטַאּפ

 םעד סאממ זיא סָאװ ,םזינַאמוה רעד ,גיניזטסואוועבנוא רעדָא

 .ע בעיל רעד ףיוא ץלַא ךָאנ ןעיוב ,םזיִאגע

 שינעפרעדעב ַא ס'נעשנעמ םעד לָאמנייא טפַאשניימעג יד זיא
 טביירש ןַאד ,ןעקעווצ ענייז ןיא םהיא טפלעה יז זַא ,רע טניפעג ןוא

 ,פיצנירּפ ןייז ןרָאװענ זיא יז יוװ ױזַא ,רָאפ דלַאב ךיוא םהיא יז
 רעד .טּפַאשלעזעג -- רעד ןופ ןעצעזענ יד ,ןעצעזעע ערהיא

 -עוואוס ַא ןופ הנרדמ רעד וצ ךיז טכיוהרעד ןעשנעמ יד ןופ ּפיצנירּפ
 רעייז ,ןעזעוו סעטסכעה רעייז טרעוו רע ,ייז רעביא טכַאמ רענער
 טָא טיג םזינומָאק רעד .רעבעגצעזעג ַא -- רעכלעזַא סלַא ןוא ,טָאג
 םוטנעטסירק סָאד ןוא ,ץנעווקעזנָאק עטסגנערטש יד ּפיצנירּפ םעד

 .-רעייפ יוו ,זיא עבעיל םירָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןָאיגילער יד זיא
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 ,טניימעג גיטביר טינ סע טָאה רע םגה ,טגָאזעג גיטביר טָאה ךַאב
 טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעזעוו סָאד .ח .ד ,ןעשנעמ ןופ ןעזעוו סָאד
 עדעי .ןעשנעמ (ןעשיטסינומָאק) ןעכילטּפַאשלעזעג םעד ןופ רעדָא
 -לעוװ ןופ ,ּפיצנירּפ רעד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ טלוק ַא זיא ןָאיגילער
 ; טשרעהעב טרעוו שנעמ (רעטריוויטלוק) רעכילטפַאשלעזעג רעד ןעכ
 ןייא ןופ טָאג רעכילסילשסיוא רעד טינ טָאג ןייק זיא ךיוא ױזַא
 ַא רעדָא טפַאשלעזעג ַא ןופ טָאג רעד רעמיא זיא רע רָאנ ,"ךיא,
 טסייה סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןיא סע ייס ,טפַאשניימעג
 -ֿלַאנָאיצַאנ , ַא) "קלאפ, ַא ןופ רעדָא ,(ןעטַאנעּפ ,רַאל) "עילימַאפ,
 עלַא ןופ רעטָאפ ַא ןיא רֶע) "ןעשנעמ עלַא, ןופ רעדָא ,("טָאג
 .(ןעשנעמ

 ןעניליטרעפ וצ טכיזסיוא ןַא טלָאמעי רָאנ ןעמ טָאה ךילגלָאפ
 -לעז עג יד וויכרַא ןיא בא טיג ןעמ ןעוו ,טנורנ ן'זיב ןָאיגילער יד
 רעבָא .ּפיצנירּפ םעד ןופ סױרַא טסילפ סָאװ ץלַא טימ ,טפַאש
 ןייז ןעכיירגרעד וצ ּפיצנירּפ רעד טָא טכוז םזינומָאק םעד ןיא דָארג
 ןרעװ ץֶלַא ןומ םזינומַאק םעד ןיא םירָאוו ,טקנוּפ ןעטסכעה
 ."טייהביילנ, --- יד ןערילעבַאטע וצ ידכ ,ךילטפַאשניימעג
 ןעלהעפ טינ ךיוא טעוװ ,"טייהכיילנ, עגיזָאד יד ןענואוועג ןעמ טָאה
 ּו ס'טפַאשלעעג רעד ? טייהיירפ סנעמעוו רעבָא ."טייהיירפ, יד
 ןענייז ןעשנעמ יד ןוא ,ןעמעלַא ןיא ץלַא טלָאמעד זיא טּפַאשלעזעג יד
 .ןופ עירָאלג יד ןעוועג טלָאװ סע ."ןרעדנַא ן'רַאפ רענייא , רָאנ
 .טַאאטש-סעבעיל -- םעד

 םעד ףיוא ןעזיוועגנָא ןייז טלָאװעג רעפעב רעבָא טלָאװ ךיא
 ,ןעטסנעיד-סעבעיל ערעייז ףיוא רעדייא ,ןעשנעמ יד ןופ ץוננענייא
 -נענייא רעד .וו .זַא .א דיילטימ ,טייקניצרעהמערַאב רעייז ףיוא
 ךיא ױזַא ,רימ ֹוד יו טייקניטייונעגעג טרעדָאפ ץונ
 --- ןוא ןעניוועג ךיז טזָאל רע ,"טסיזמוא , טשינרָאג טוהט רע ,(ריד
 ןעברעוורעד רימ ךיא ןָאק רעבָא סָאװ טימ .ןרעוו טפיוקעג
 טננעה ןוא לַאפוצ ןופ השעמ ַא זיא סע ? טייקגילעפעג עכילבעיל יד
 -נעמ "ןעבילבעיל , ַא טימ ןָאהט וצ דָארג בָאה ךיא יצ ,םעד ןופ בא
 -- רָאנ ךיז טזָאל ןעכילבעיל םעד ןופ םייקנילעפעג יד .ןעש
 ןעהטרעווסנרעיודעב ןיימ תמחמ ןייז סע לָאז ןעלטעבסיוא
 .ןעדיי? -- ןיימ ,דנעלע ןיימ ,טייקגיטפרידעבטיונ ןיימ ,ןהעזסיוא
 -ראג ?  גנוטסייל-ףליה ןייז רַאפ ןעטָאבנָא םהיא ךיא ןָאק סָאװ
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 -נוא ןזיא עבעיל .קנעשעג סלַא -- ןעמהעננָא יז זומ ךיא !טשינ

 -עב אי עקַאט ןַאק עבעיל :רעגיטכיר רעדָא ,רַאבלהָאצעב

 טייקגילעפעג ןייא,) עבעילנעגעג ךרוד רָאנ רעבָא ,ןרעוו טלהָאצ

 ,זיא סָאד שירעלטעב ןוא ךילניילק יוו ,("ערעדנַא יד סױרַא טפור

 ןעבעג טשינרָאג ןוא סיוא-רהָאי ןייא-רהֲאי תונתמ ןעמהענוצנָא

 -לעגער טמהענ ןעמ סָאװ ,תונתמ יד .ש .ב .צ יו ,קירוצ 'וַאפרעד

 לבקמ רעד ןָאק סָאװ ? רעטײברַא-גָאט עמירָא יד ןופ ףיונוצ גיסעמ

 ןייז עכלעוו ןופ ,סנעשָארג עטקנעשעג ענייז ןוא םהיא רַאפ ןָאהט

 טַאהעג רעכיז טלָאװ רעטיײברַא-גָאט רעד ?טהעטשעב םוטכייר

 כעיצוטיטסניא ,ןעצעזעג ענייז טימ לבקמ רעד ןעוו ,סונעג רהעמ

 ןעצנַאגניא ךָאד זומ רעטײברַא רעד ,בגא ,עכלעוו רַאפ -- ,וו .זַא .א

 בעלַא םעד ייב ןוא .טריטסיזקע טינ רָאג טלָאװ -- ןעלהָאצעבו

 .ןררַאה ןייז לרעק רעמירַא רעד ףָאד טכבעיל

 ועד ןייז לָאז טפַאשניימעג יד זַא ,ךילגעמנוא ןיא סע ,ןיינ

 ועסעב ךיז רימָאל .גנולקיווטנע רעכילטכישעג רעד ןופ "לעיצ

 הא םטפַאשניימעג רעד ןופ עװטסטירקַָאּפיה רעדעי ןופ ןענָאזבָא

 רימ ןענייז ,ןעשנעמ סלַא ךיילג ןענייז רימ ןעוו זַא ,ןהעזנייא רימָאל |

 ןייק טינ ןענייז רימ לייוו ,ףיילג טינ ןייֵלַא םעד תמחמ עקַאט |

 ,ךילג ןעקנַאדעג ןיא רָאנ ןענייז רימ .|ללכב)1 ןעשנעמ

 ךילקריוו ןענייז רימ יװ טינ ,טכ ַאדע ג ןרעוו "רימ , ןעוו רָאנ

 ןיב ךיא רעבָא ,ךיא טזיב וד ןוא ,ךיא ןיב ךיא .ךילרעּפרעק ןוא

 רעד ;ךיא רעד םט ָא רָאנ ,טקנעד ןעמ ןעכלעוו ןופ ,ךיא רעד טינ

 - עג ןיי מ רָאנ זיא ,ךיילג עלַא ןענייז רימ ןעכלעוו ןיא ,ךיא

 רָאנ זיא שנעמ רעבָא ,שנעמ טזיב וד ןוא שנעמ ןיב ךיא .ק נג ַא ד

 -עגסיוא ןענָאק וד טינ ןוא ךיא טינ ,טייהניימעגלא ןַא ,קנאדעג א

 - כ ער ּפש סיוא נו א ןענייז רימ ,רעטרעוו ןיא ןרעוו טקירד

 ןיא ןרעו טקירדעגסיוא ןענָאק ן ע ק נ א ד ע ג רָאנ לייוו ,ך י 5

 .רעטרעוו ןיא םויק רעייז ןעבָאה ןוא רעטרעוו

 ןרעדנָאז ,טפַאשניימעג רעד וצ ןעבערטש טינ רעבירעד ריִמָאַל

 "ַאפמוא יד ןעכוז טינ רימָאל .טייקגיטייזניי א רעד וצ

 ןעכוז רימָאל רָאנ ,"טפַאשלעזעג עכילשנעמ , יד ,עדניימעג עדנעס

 ןעלָאז רימ עכלעוו טימ ,ןענַאגרָא ןוא ןעלטימ זיולב ערעדנַא יד ןיא

 "יוב ןיא יװ ױזַא ! םוטנעגייא רעזנוא טימ יו ןעצונעב ןענָאק ךיז

 -עגנָא יד זיא ױזַא ,ןעכיילנ רעזנוא טינ רימ ןעהעז תויח ןיא ,רעמ
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 טשינ ,ןעביילג רעזנוא ןענייז ןעשנעמ ערעדנַא זַא ,גנוניימ ענעמונ
 ,ןעכיילגניימ טינ ןיא רענייק .עװטסטירקָאּפיה ַא יו רהעמ
 סלַא ,סנעזעוו ערעדנַא עלַא יוװ ךיילג ,םהיא טכַארטעב ךיא ןרעדנָאז
 שנעמ א ןייז לָאז ךיא ,רימ ןעמ טגָאז ןעגעגַאד .םוטנעגייא ןיימ
 ייז ןיא לָאז ךיא ;(60 .ז ,עגַארפ-ןעדוי) "ןעשנעמטימ, ןעשיווצ
 ןייק טינ רימ רַאפ זיאּפרענייק .ןעשנעמטימ םעד "ןעריטקעּפסער,
 ןענייז ייז ,שנעמטימ רעד טינ וליפא ,ןעריטקעּפסער וצ ןָאזרעּפ
 ןא ,דנַאטשנעגעג ַא ,סנעזעוו ערעדנַא יו רהעמ טשינ עלַא
 ןַא רימ זיא רע -- טינ רעדָא סערעטניא ןַא םהענ ךיא ןעכלעוו
 ַא ,דנַאטשנעגעג רעטנַאסערעטניא ןייק טינ רעדָא רעטנַאסערעטניא
 .טקעיבוס רערַאבכיורבעגיטינ רעדָא רערַאבכיורבעג

 -עדנעטשרעפ ַא וצ ךיא םוק ,ןעכיורבעג םהיא ןָאק ךיא ןעוו ןוא
 -ינייארעפ רעד ךרוד ידכ ,םהיא טימ ךיז גינייא ןוא םהיא טימ סינ
 -סייל רהעמ ןענָאק וצ ווא טכ ַאמ ןיימ ןעקרַאטשרעפ וצ גנוג
 טפַארק ענלעצנייא יד רעדייא ,טפַארק רעמַאזניימעג רעד ךרוד ןעט
 העז טײקמַאזניימעג רעגיזָאד רעד ןיא ,ןָאהטּפיױא טנָאקעג טלָאװ
 ןיימ ןופ גנוכַאפלעיפרעפ ַא רעסיוא טשינרָאג רהעמ סיואכרוד ךיא
 ןיימ זיא יז יוװ ,גנַאל ױזַא רָאנ ףיוא יז טלַאה ךיא ןוא ,טפַארק
 .ןייארעפ ַא -- יז זיא רעבָא ױזַא .טפַארק עטכַאפלעיפרעפ

 טינ ,רעכילריטַאנ ןייק טינ ,ןעמַאזוצ טינ טלַאה ןייארעפ םעד
 -סייג ןייק ,רעכילריטַאנ ןייק טינ זיא רע ןוא ,דנַאב רעטכַאמעג ןייק
 ןייא ךרוד טינ ,טכַארבעג דנַאטשוצ טינ טרעוו רֶע .דנוב רעגיט
 -ריטַאנ א ןיא .(טסייג .ח .ד) |ע ביול ג ןייא ךרוד טינ ,טולב
 טייהשנעמ יד ,ןָאיצַאנ ַא ,םַאטש ַא ,עילימַאפ ַא יו --- דנוב ןעכיל
 -ּפמעזקע ןופ הטרעוו םעד יו רהעמ טשינ ענלעצנייא יד ןעבָאה ---
 דנוב ןעניטסייג ַא ןיא ;גנוטַאג רעדָא ןימ ןעבלעזמעד ןופ ןערַאל
 ַא יו רָאנ רענלעצנייא רעד טייטעב --- ךריק ַא ,עדניימעג ַא יו ---
 עדייב יד ןיא ,טזיב וד סָאװ ;טסייג ןעבלעזמעד ןפ דעילג
 זיולב .ןרעוו טקירדרעטנוא --- זומ סָאד ,רעגיצנייא סלַא ,ןעלעפ
 רעד ?ייוו ,רעגיצנייא סלַא ןעטּפיוהעב ךיז וטסנָאק ןייארעפ םעד ןיא
 טסכַאמ ֹוד רעדָא םהיא טסציזעב וד רָאנ ,ךיד טינ טציזעב ןייארעפ
 .ןעצונ םהיא ןופ

 -רעדנָא טרעוו ,ןייארעפ םעד ןיא רָאנ ןוא ,ןייארעפ םעד ןיא
  ןיא סָאװ רהעמ טינ טלַאה רענייק לייוו ,םוטנעגייא סָאד טנעק
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 ןעטסינומָאק יד .ןעזעוו זיא-סע-דעכלעוו ַא ןופ ןהעל ןיא סנייז

 ןעוועג ָאד גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,רעטייוו טנעװקעזנָאק רָאנ ןערהיפ

 םעד ןיא לעיצעּפס ןוא ,גנולקיווטנע רעזעיגילער רעד ןופ ףיולרעפ ןיא

 ןעלַאדָאעפ םעד .ה .ד ,טיײקגיזָאלמוטנעגייא יד ,ךילמענ ,טַאַאטש

 .םעטסיס

 ןוא עגירעגנוה יד ןעליטשוצנייא ךיז טהימ טַאַאטש רעד

 ייז ,ןעכַאמ וצ טכוז רע ,רעטרעוו ערעדנַא טימ/ ; עכילרחעגעב
 ךיז ןוא ןערהעגעב ערעייז טיס םהיא וצ ןעדנעוו ךיז ןעלָאז

 םעד ןעגיטעז .ייז טיִג רע סָאװ ,סָאד טימ ןעגידעירפעב

 םהיא טמוק סָאד ,ןיילַא ןעגעווטרעייז ןופ עגירעגנוה יד ןופ רהעגעב

 רהעגעב םעד טפמיש רע ,טרהעקרעפ :ףױרַא טינ ןיז ן'פיוא רָאג

 ןוא ,"טסיִאגע , ןעמָאנ ן'טימ ןעשנעמ םענעטלאהעגנייא-טינ ַא ןופ
 ַא םהיא רַאפ זיא רָע .דנייפ ןייז זיא "שנעמ רעשיטסיָאנע , רעד

 םהיא טימ טייקניהעפ יד טלהעפ טַאַאטש םעד ?ייוו ,רַאפרעד דנייפ

 ."ןעפיירגעב , טינ טסיָאגע םעד ןָאק רע ןעד ,ןעמוק וצ טכער וצ

 ןָאק סע יוװ ,ךיז ןעגעוו רָאנ סיואכרוד טכַארט טַאַאטש רעד יוװ ױזַא

 רָאנ ,ןעשינעפרערעב עניימ ןעגעוו טינ רע טגרָאז ,ןייז טינ שרעדנַא

 ןופ ןעכַאמ וצ יו .ה .ד ,ןעגנערבוצמוא ךימ ױזַא יו קר טגרָאז רע

 ןעטלַאטשנַא ןייא טרהיפ רֶע .רעגריב ןעטוג ַא ,ךיא רעדנַאנַא רימ
 יד רע טניוועג סָאװ טימ ןוא --- ."ןעגנורעסעברעפילַארָאמ ,, ןופ

 ,סנייז זיא סָאװ ,סָאד טימ .ה .ד ,ךיז טימ ?ךיז רַאפ ענלעצנייא

 טעװ רֶע .םוטנעגייא-ס'טַאַא טש  טימ ,ס'טַאַאטש םעד

 ןיא רעמהענלייט רַאפ ןעמעלַא ןעכַאמ וצ גיטעהט ןייז דנַאנַאכָאנ
 ; "רוטלוק ןופ רעטיג , יד טימ ןעגרָאזרעפ וצ ןעמעלַא ,"רעטיג , ענייז

 ענייז וצ טירטוצ םעד ייז רַאפ טנעפע ,גנוהיצרע ןייז ייז טקנעש רע

 וצ ךיז ןעגָאלשרעד וצ טייקכילגעמ יד ייז טינ ,ןעטלַאטשנַא-רוטלוק

 עירטסודניא ןופ געוװו םעד ףיוא (רעטיג-ןהעל וצ .ה .ד) םוטנעגייא
 רָאנ רע טרעדָאפ רעטינ-ןה ע? עֶלַא יד טָא רַאֿפ וו .זַא .א

 -נוא, יד רעבָא .קכ ַא ד ןענידנעטש ַא ןופ זניצ ןעניטכיר םעד

 יו שרעדנַא -- .קנַאד םעד טָא ןעכענוצבא ןעסעגרעפ "ערַאבקנַאד

 .ןעכַאמ טינ ךיוא םצעב טפַאשלעזעג יד סע ןָאק טַאאטש רעד

 -רעפ ןייד ,טכַאמס עצנַאג ןייד וטסננערב ןייארעפ םעד ןיא

 טפַאשלעזעג רעד ןיֹא ,גיטליג ףךיז טסכ ַאמ ןוא ,ןעגעמ

 ןא ;טעדנעוורע פ טפַארקיסטיײברַא ןייד טיס וטסרעוו
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 ,זעיגילער .ח .ד ,ךילשנעמ --- רעד ןיא ,שיטסיָאגע וטסבעל םענעי
 -לעזעג רעד : "ןררַאה םעד טָא ןופ רעּפרעק םעד ןיא דעילג, ַא סלַא
 / -םבילפרעפ רהיא טזיב וד ,טסָאה וד סָאװ ץלַא גידלוש וטזיב טפַאש
 ןייארעפ םעד ,"ןעטכילפ עלַאיצָאס , ןופ טּפַאכרעּפ טזיב וד ,טעט
 ,טייקיירט ןהָא ןוא תוביחתה ןהֶא ,ףיוא םהיא טסביג ןוא וטסצונעב
 יד ןיא .ןעהיצ טינ ןעצונ ןייק םהיא ןופ רהעמ טסנָאק וד ןעוו
 רַאפ רערעייהט יז וטסלַאה ןַאד ,טזיב וד רעדייא רהעמ טפַאשלעזעג
 טימ ,ררעווש רעד רעדָא גייצקרעוו ןייד זיא ןייארעפ רעד ;ךיז
 ,טפַארק עכילריטַאנ ןייד טסרעסערגרעפ ןוא טספרַאשרעפ וד ןעכלעוו

 טפַאשלעזעג יד ,ריד רַאפ ןוא ריד ךרוד טריטסיזקע ןייארעפ רעד
 ןהֶא טריטסיזקע ןוא ךיז רַאפ ךורּפשנָא ןיא ךיד טמחענ טרהעקרעפ
 ןייארעפ רעד ,גילייה ןיא טפַאשלעזעג יד ,ץרוק .ךיוא ריד

 םעד ,ףיד טכיורברעפ טפַאשלזעעג יד :סנענייא ןייד זיא
 .וד טסכיורברעפ ןייארעפ

 ןעלעוו סָאװ ,ענױזַא ןעלהעפ טינ ןעגעווטסעדנופ ןעלעוו סע
 ןָאק גנוגינייארעפ ענעסָאלשעג יד זַא ,םעד ןעגעקטנַא ןעדנעוונייא
 -יירפ רעזנוא ןעקנערשעב טעוװ ןוא טסַאל וצ ןרעוו רעדעיװ זנוא
 ןעמוק ןעזומ ךילדנע ךיוא ןעלעוו רימ ,ןעגָאז םעו ןעמ ;טייה
 לייט א ןרעפּפָא ןעזומ ללכ םעד בעילוצ טעװ רערעדעי , זַא ,וצרעד

 םעד ןופ טעװ רעבָא טייקכילקריוו רעד ןיא ."טייהיירפ ןייז ןופ
 ױזַא טקנוּפ ,רעפּפָא ןייק ןעלַאפ טינ ןעצנַאגניא רָאג ןעגעוו ס'ללכ

 ןעגעוו ס'ללכ םעד ןופ ןעסָאלשעג ךַאמבָא םעד בָאה ךיא יוװ ,גינעוו
 לעיפ ;ןעגעװ ס'נעשנעמ רעדנַאנַא זיא-סעדןעכלעוו ןופ רעדָא
 םענענייא ןיימ ןופ ךַאמבא םעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא ךיא ןיב רהעמ
 טפערטעב סָאװ .ןעצוננענייא סיוא טושּפ ,ןעגעוו ס'נעצונ
 טהעטש סָאװ ,סָאד רָאנ ךָאד ךיא רעמּפָא זיא ,ןרעפּפָא סָאד רעבָא
 .טשינרָאנ "רעפּפָא , ךיא .ה .ד ,טכַאמ ןיימ ןיא טינ יו ייס

 -נעגייא רעד זיא ררַאה רעד -- םוטנענייא וצ קירוצ גידנעמוק
 ,ררַאה רעד ןייז טסליו וד יצ ,סיוא ךיז ביילק זיא רעמיט |

 ,בא טגנעה ןופרעד ! עטנעררַאה יד ןייז לָאז טפַאשלעזעג יד יצ
 רעד !רעּפעלש ַא רעדָא רעמיטנעגייא ןא ןייז טסעוו וד יצ

 -עלש ַא זיא שנעמ-טפַאשלעזעג רעד ,רעמיטנענייא ןַא זיא טסיָאנע

 רעד ןזיא טייקניזָאלמוטנענייא רעדָא טפַאשרעּפעלש יד רעבָא .רעּפ
 רעכלעוו ,םעטסיס ןעלַאדָאעפ םעד ןופ ,םזילַאדָאעפ םעד ןופ ןיז
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 םעד ןעטיבענמוא רָאנ טרעדנוהרהָאי ןעגירָאפ םעד טניז טָאה

 -ענקעװַא "ןעשנעמ םעד, טָאה רע סָאװ טימרעד ,ץירּפ ןעלַאדָאעּפ

 ןיא ןעמונעגנָא ןעשנעמ םעד ןופ טָאה ןוא טָאג טָאטשנַא טלעטש

 ס'טָאג ןופ ןהעל ַא ןעוועג רעהירפ ןיא סָאװ ,סָאד ןהעל ןעלַאדָאעפ

 םענַאמוה םעד ךרוד זיא םזינומָאק ןופ טפַאשרעּפעלש יד זַא .דָאנג

 רעטסרעּפעלש רעדָא רעטולָאסבַא רעד וצ ןרָאװעג טכַארבעג ּפיצנירּפ

 רעבלעזרעד ןיא רעבָא ,ןרָאװעג ןעזיוועב ןעביוא זיא ,טפַאשרעּפעלש

 רָאנ ןָאק טפַאשרעּפעלש יד יװ ,ןרָאװעג ןעזיוועב ךיוא זיא טייצ

 -ָאעפ רעטלַא רעד .טייהנעגייא ןיא ןעהערדמוא ךיז ןפוא םעד ףיוא

 -עגניירַא ךילדנירג ױזַא עיצולָאװער רעד ךרוד זיא םעטסיס רעלַאד

 רענעלּפ ערטיכ ערענָאיצקַאער עלַא זַא ,דרע רעד ןיא ןרָאװעג טנעכ

 ,זָאלטכורפ ןעביילב רעמיא ןעלעוו ןוא זָאלטכורפ ןעבילבעג ןענייז

 רעכילטסירק רעד ןיא רעבָא ;טױט זיא -- עטיוט סָאד ?ייוו

 ןעטלַאהפיוא טזומעג ךיז ךיוא םיתמה תיחת רעד טָאה עטכישעג

 -ָאעפ רעד :;ןעטלַאהעגפיוא ךיז טָאה סע ןוא ,טייהרַאו ַא סלָא

 ַא טימ טלעוו רעדנַאנַא ןיא ןענַאטשעגפיוא רעדעיוו זיא םזילאד

 -רעביוא רעד רעטנוא ,םזילַאדָאעפ רעיינ רעד סלַא בייל ןרעטיול

 .|עשנע מ, ם'נופ טייקכילרעה-רעלַאדָאעפ

 ןענייז עגיביולג יד רָאנ ,טעטכינרעפ טינ זיא םוטנעטסירק סָאד

 ,ןעטלַאהעג ןעיורטוצ ןעלופ טימ רעהַא זיב ןעבָאה ייז ןעוו ,טכערעג
 ןענעיד טנַאקעג רָאנ טָאה םוטנעטסירק ןעגעקטנַא ףמַאק רעדעי זַא

 ךילקריוו זיא רע םירָאו ;ןעניטסעפעב ןוא ןרעטייל וצ םהיא

 -- זיא "םוטנעטסירק עטקערטנע סָאד, ןוא ,ןרָאװעג רערעטיול

 -טסירק רעד ןיא ןעצנַאגניא ךָאנ ןעבעל רימ .עכי5ֿש נע מ סָאד
 ,ןעטסיימ םֵא םעד ןופ ךיז ןרעגרע עכלעוו ,יד ןוא ,עכָאּפע רעכיל

 סָאװ ."ןעגידנעטשלאפרעפ , וצ יז ןעטסקרַאטש םֵא דָארג ןעפלעה

 ; ןרָאװעג זנוא םזילַאדָאעפ רעד זיא רעבעיל ץלַא ,רעכילשנעמ

 ךָאנ זיא סע זַא ,רימ ןעביולג רענינעוו ץלַא ,רעכילשנעמ סָאװ םירָאװ

 טייהנענייא רַאפ ןָא םהיא רימ ןעמהענ רערעכיז ץְלַא ,םזילַאדָאעפ

 -טנע רימ ןעוו ,"סעטסנעגייא , רעזנוא ןענופעג ןעבָאה וצ ןעניימ ןוא

 ."עכילשנעמ סָאד , ןעקעד

 רע רעבָא ,סניימ זיא סָאװ ןעבענ רימ ליוו םזילארעביל רעד

 רָאנ ,סניימ לוטיט םעד רעטנוא טינ ןעפַאשרעפ סָאד רימ ?יוו

 ךילגעמ טלָאװ סע יו ױזַא ."עכילשנעמ סָאד  ןעמָאנ םעד רעטנוא



 רענריטש סקַאמ 46

 -נעשנעמ יד ! ןעכיירגרעד וצ סָאד עקסַאמ רעד טָא רעטנוא ןעווענ
 זַא ,ןיז םעד ןעבָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ קרעוו ערעייהט סָאד ,טכער
 :סענעי ןוא סָאד וצ ךימ טגיטככערעב רימ ןיא שנעמ רעד
 -בערעב טינ ןיב ,שנעמ ר עד טָא סלַא .ה .ד ,רענלעצנייא סלַא ךיא

 טניטכערעב רע ןוא טכער סָאד טָאה שנע מ רעד רָאנ ,טגיט
 ױזַא ,טגיטכערעב ןייז עקַאט ,סע טסייה ,ךיא ןָאק שנעמ סלַא .ךימ

 רעלעי צ ע פ ס ַא ךילמענ ,שנעמ רעדייא רחעמ רעבָא ןיב ךיא יו

 טינ ,ןעשנעמ ןעלעיצעּפס םעד , ר י מס טַארוקַא סע ןָאק ,שנעמ

 םעד ףיוא טהעטשעב רהיא ,טרהעקרעפ ,ביוא .ןרעוו ןעבענעג
 טינ ךיז טזָאל ,זיירּפ םעד ןָא טלַאה ןַאד ,תונתמ יד ןופ הטרעוו

 ,ןעדערנייא טינ ךיז טזָאל ,זיירּפ ן'רעטנוא ייז ןעבעגוצבָא ןעגניווצ
 -רעכעל טינ ךיז טכַאמ ,זיירּפ םעד הטרעוו טינ זיא הרוחס רעייא זַא
 ,שנעמ רעטסיירד רעד יוװ טוהט רָאנ ,זײרּפ-טָאּפש ַא גידנעטעב ךיל
 -ר עפ רעייהט (םוטנעגייא) ןעבעל ןיימ ליוו ךיא : טגָאז רעכלעוו
 ןיא האיצ מ ןייק ןעלדנַאה טינ ןעלָאז םיאנש יד ,ןעפיוק
 סלַא םזינומָאק ןופ ךּפיה םעד ןענעקרעדנָא רהיא טעװ ןַאד .רימ

 רעייא ףיוא טיג :ןעסייה טינ ןַאד םעוו סע ןוא ,עניטכיר סָאד
 רעייא ופ הטרעוו םעד טגירק :ןרעדנָאז ! םוטנעגייא
 ! םוטנעגייא

 -םיוא ס'ָאלָאּפַא טינ טהעטש טייצ רעזנוא ןופ ןרעיוט יד רעביא
 סיורַא גירק  :ןרעדנָאז ,'ןיילַא ךיד ןעקרעד, :טפירש

 !ה טרעוו ןייד
 .(לָאװ ע5) "ביור רעד, םוטנעגייא סָאד ןָא טפור ןָאדורַּפ

 ַאזַא ןופ רָאנ ךָאד טדער רע ןוא -- םוטנעגייא עדמערפ סָאד רענָא
 -בָא ,גנוגָאזטנע ךרוד לעיפ ױזַא טקנוּפ טריטסיזקע -- םוטנעגייא
 םורָאװ .קנעש עג ַא ןיא סע ;!טומעד} תווינע ןוא גנוטערט
 ,רעטביורעב רעמירָא ןַא סלַא ?לַאטנעמיטנעס ױזַא דיילטימ ןעטעב
 ? רעבעג-ןעקנעשעג רענייפ ,רעשירַאנ ַא רָאנ ךָאד זיא ןעמ ןעוו
 זַא ,ערעדנַא ףיוא דלוש יד ןעפרַאװּפױרַא רעדעיוװ ךיוא ָאד םורָאוז

 סָאװ רַאפ ,דלוש יד ךָאד ןענָארט ןיילַא רימ ןעוו ,זנוא ןעביורעב ייז

 ןיא גידלוש ןענייז עמירָא יד .טביורעבנוא ערעדנַא יד ןעזָאל רימ

 .עכייר ןַארַאפ ןענייז סע סָאװ ,םעד

 -נענייא ןייז ןעגעוו טכַארבענפיוא טינ רענייק טרעוו ללכב

 טינ תמאב טפיירג ןעמ .םוטנעגייא ד מ ע ר פ ןעגעוו רָאנ ,םוט
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 ליוו ןעמ .םוטנעגייא ןופ גנודמערפרעפ יד רָאנ ,םוטנעגייא סָאד ןָא

 ליװ ןעמ ;סניימ ןעפורנָא ןענָאק ,רעגינעו טינ ,רהעמ

 ר ע ר ןעגעקטנַא ,ָאולַא ,טפמעק ןעמ .ס ניימ ןעפּורנָא ץלַא

 ןייז לָאז סָאװ ,טרָאװ א ןעפַאש וצ -- רעדָא ,טייקדמערפ

 סָאװ ןוא .םוטנעדמערפ סָאד ןעגעקטנַא --- ,םוטנעגייא וצ ךילנהע

 ןיא עדמערפ סָאד ןעלדנַאװרעּפ וצ טָאטשנַא ? וצרעד ייז ןעוהט

 ןוא ןעשיאיײטרַאּפנוא ןַא ןופ עילָאר יד ןעמ טלעיּפש ,סענעגייא

 ןעזָאלרעביא םוטנעגייא עצנַאג סָאד לָאז ןעמ זַא ,רָאנ טגנַאלרעּפ ןעמ

 ןעמ .(טּפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד וצ .ש .ב .צ) ןעטירד ַא וצ

 םעד ןיא רָאנ ,ןעמָאנ םענעגייא םעד ןיא עדמערפ סָאד טינ טנהָאמ

 ןוא רעילָאק ןעשיטסיָאנע םעד טשיװעגבָא .ןעטירד ַא ןופ ןעמָאנ

 ! ךילשנעמ --- ןוא ןייר ױזַא זיא ץלַא

 זיא ָאזלַא סָאד ,טּפַאשרעּפעלש רעדָא טיײקגיזָאלמוטנעגייא

 ןופ ןעזעוו סָאד ךיוא זיא סע יװ ,"םוטנעטסירק ןופ ןעזעוו סָאד,

 ,(טייקכילשנעמ ,טייקבילטיז ,טייקמורפ .ח .ד) טעטיזעיגילער רעדעי

 טעדניקרעפ ךיז יז טָאה "ןָאיגילער רעטולָאסבַא, רעד ןיא רָאנ ןוא

 -קיווטנע ןַא "הרושב עטוג , סלַא ןרָאװעג זיא ןוא ,ןעטסרָאלק םַא

 ןופרעד גנולקיווטנע עטסכילקירדסיוא יד .םוילעגנַאװע גיהעפסגנול

 סָאד ןעגעקטנַא ףמַאק ןעגיטרעוונעגעג םעד ןיא רעטציא רימ ןעבָאה

 םוצ "ןעשנעמ םעד, ןערהיפ ףרַאד סָאװ פמַאק ַא -- םוטנעגייא

 עגיזָאד יד : גידנעטשלָאפ טייקגיזָאלמוטנעגייא יד ןעכַאמ ןוא געיז

 ױזַא סָאד רעבָא .םוטנעטסירק -- ןופ געיז רעד זיא טעטינאמוה

 ,םזילַאדָאעּפ רעטסגידנעטשלָאפ רעד זיא "םוטנעטסירק עטקערטנע ,

 -ָאקלָאפ --- יד .ה .ד ,םעטסיס רעלַאדָאעפ רעדנעסַאפמואיזלַא רעד

 .טפַאשרעּפעלש ענעמ

 םעד ןענעקטנַא "עיצולָאװער , ַא לָאמַא ךָאנ יאדוא סע טסייה

 -- 4? םעטסיס ןעלַאדָאעפ

 ,ןרעו טכַארטעב טינ ןעפרַאד דנַאטשפיוא ןוא עיצולָאװער

 טהעטשעב עטשרע יד .גנוטיידעב עגיבלעזיד טָאהעג ןעטלָאװ ייז יו
 ןעדנעהעטשעב םעד ןופ ,ןעדנַאטשוצ יד ןופ שינערהעקרעביא ןַא ןופ

 ןכב ןוא ,טפַאשלעזעג רעדָא טַאַאטש םעד ןופ ,סוטַאטס רעדָא בצמ

 רעד ;טקַא רעלַאיצ אס רעדָארעשיטילָאּפ  ַא סע זיא

 ןופ גנורעדנע רעכילדיימרעפנוא ןַא וצ ךיוא וקיפא טרהיפ רעטייווצ

 ןופ טייקניטיונ רעד ןופ טינ ךיז טמהענ רע רעבָא ,ןעדנַאטשוצ יד
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 טימ ןעשנעמ יר ןופ טייהנערעירפוצנוא רעד ןופ רָאג ,גנורעדנע רעד
 ןַא רָאנ ,רהעוועג ןופ גנוביוהפיוא ןַא טינ זיא רע : ןיילַא ךיז
 טינ ,רעכעה ךיזךעלעטשפיוא ןַא ,ענלעצנייא יד ןופ גנוביוהרע
 -רעד ןעלעוו סָאװ ,ןעגנורהיפנייא עיינ יד טכַארטעב ןיא גידנעמהענ
 -ד ר ָאנייא עיינ טקעוװצעב עיצולָאװער יד .ןעמוקסױרַא ןופ
 טינ ךיז ןעלָאז רימ ,וצרעד טרהיפ דנַאטשפױא רעד ,ןעגנוג
 -נייא ןיילַא ךיז ןעלָאז רימ ןרעדנַאז ,טנעדרָאעגנייא ןרעוו ןעזָאל
 -יטסניא , ףיוא גנונפָאה עדנעצנעלג ןייק טינ טגעל רע ןוא ,ןענדרַא
 םעד ןעגעקטנַא ףמַאק ןייק טינ זיא דנַאטשּפיוא רעד ."סעיצוט
 רעד ןייא אליממ טלַאפ ,חילצמ רע זיא ;דנַאטשוצ ןעדנעהעטשעב
 -סױרַא ןַא רָאנ זיא רע :ןיילַא ךיז ןופ דנַאטשוצ רעדנעהעטשעב
 יד ךיא זָאלרעפ .דנַאטשוצ ןעדנעהעטשעב םעד ןופ ךיז ןעטיײברַא
 זיא .ןעליופ טמהענ ןוא טוט יז טביילב ,גנונדרָא עדנעהעטשעב
 -עטשעב ַא ןעפרַאוװ-וצנייא טינ זיא קעווצ ןיימ דלַאביװ ,רעבירעד
 . ןיימ זיא ,רחיא רעביא ךיז ןעביוהוצפיוא זיולב רָאנ ,גנונדרָא עדנעה
 ,רָאנ ,עלַאיצַאס רעדָא עשיטילֶאּפ ןייק טינ טייברַא ןיימ ןוא הנוכ
 -נעגייא ןיימ ןוא רימ ףיוא זיולב טעדנעוועג זיא סָאװ עכלעזַא סלַא
 .עשיטסיָאגע ןַא -- םייה

 ןעגנוטכירניי א ןעכַאמ וצ טלחעפעב עיצולָאװער יד
 רעדָא ןעטכירפיוא יז לָאז ןעמ טרעדָאפ דנַאטשפיוא רעד
 -םעשעב ךיז ןעבָאה ּפעק ערענָאיצולַאװער יד .|ןעביוה פיוא
 -סױא ךז עיצוטיט סנ ָא ק עכלעוו ,עגַארפ רעד טימ םגיט
 טימ ןעטָאזעג טָאה עדָאירעּפ עשיטילַאּפ עצנַאג יד ןוא ןעביילקוצ
 יד ןענייז ךיוא ױזַא ; סעיצוטיטסנָאק ןעגעוו תולאש ןוא תוקילחמ
 -לעזעג עגונב שירעדניפרע ךילנהעוועגנוא ןעוועג ןעטנַאלַאט עלַאיצַאס
 -םיוא רעד .(.ג .ד .א ןעירעטסנַאלַאפ) ןעגנוטכירנייא עכילטפַאש
 ןופ ןרעו וצ רוטּפ טבערטשעב ,דרומ רעד ,רעבָא רעכַאמ-דנַאטש
 * סעיצוטיטסנָאק עֶלַא

 רערעלק לָאז סָאװ ,?עיּפשייב ַא סעּפע קנַאדעג ןיא גידנעכוז

 -עב ,גָאלקנא-לַאנימירק ַא ןעגעקטנַא ןערעכיזרעפ וצ ךימ ידכ *
 -עגסווא בָאה ךיא זַא ,ךילקירדסיוא לָאמ ןעגירעביא ןַא ָאד ךיא קרעמ
 ןוא ,ןיו ןעשיגָאלָאמיטע ןייז בעילוצ דנַאטשּפיוא טרָאװ סָאד ןעבילק
 ןוא רעכלעוו ,ןיז ןעטקנערשעב םעד ןיא טונ םהיא ךיא ךיורבעג ןכב
 .ץעועג-ףָארמש ןופ ןעטָאברעפ
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 ןופ גנודנירג יד טעטרַאװרעדנוא ןייא רימ טלַאפ ,ןינע םעד ןעכַאמ

 הלוע ןַא טנעכייצרעפ טרעוו ןעלַארעביל יד דצמ .םוטנעטסירק

 "מַאזכרָאהעג טגידערּפעג ןעבָאה ייז סָאװ ,ןעטסירק עטשרע יד ףיוא

 סָאװ ,ןעדייה יד ןופ גנונדרָא-טַאַאטש רעדנעהעטשעב רעד וצ טייק

 ןוא ןעטפַאשרעה עשינעדייה יד ןענעקרעדוצנָא ןעליופעב ןעבָאה ייז

 ,רעזייק םעד טיגג :להעפעב םעד ןעבעגעגבָא ךיליורטוצ ןעבָאה

 -עגרַאפ ךָאד ןענייז טייצ רענעי ןיא ןוא ."ס'רעזייק םעד זיא סָאװ

 -רעביא רעשימיור רעד ןעגעקטנַא ןעהורנוא לעיפ ױזַא ןעמוק

 ןוא םעוועטנובעג קרַאטש ױזַא ךיז ןעבָאה ןעדיא יד } טפַאשרעה

 -עגייא רעייז ןעגעקטנַא טעוועטנובעג ןעבָאה אפוג רעמיור יד וליפא

 -נעדעירפוצנוא עשיטילַאּפ יד ,ץרוק ; גנורעיגער רעכילטלעוו רענ

 ןעבָאה ןעטסירק ענעי !רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג ןַאד ךָאד זיא טייה

 ןהעגטימ טלָאװעג טינ ןעבָאה ייז ; ןעסיוו טלָאװעג טינ רָאג ןופרעד

 שיטילָאּפ ןעוועג ןיא טייצ יד ,"ןעצנעדנעט עלַארעביל , יד טימ

 "רעד טרעוו סָאד יוװ ,טלָאװעג טָאה ןעמ ןעוו זַא ,טגערעגפיוא ױזַא

 -ידלושעב רעד ןופ גלָאפרע םעד ןרעכיזרעפ ,םוילעגנַאװע ןיא טלהעצ

 ןרעסעב ןייק ןעמ טָאה ,םוטנעטסירק ןופ רעדנירג םעד ןעגעקטנַא גנוג

 -ניא ןעשיטילָאּפ סלַא םהיא ן'רסמ!רעפ וצ יוװ ,ןענופעג טינ לעטימ

 דָארג טָאה רע זַא ,ןעטכירעב ןעילעגנַאװע עבלעזיד םגה ; טנַאגירט

 ייגַא רעשיטילָאּפ רעגיזָאד רעד- ןיא טגילייטעב ךיז ןעטסנינעוו םַא

 ןייק ,רענַאיצולָאװער ןייק ןעוועג טינ רע זיא רעבָא םורָאוו .עיצַאט

 םורָאוװו ? ןהעז וצ םהיא ןעוועג ןרעג ןעטלָאװ ןעדיא יד יו ,גָאנַאמעד

 םינ סטוג ןייק טָאה רע לייוו 4? רעלַארעביל ןייק ןעוועג טינ רע זיא

 זיא רע וא ןעדנַאטשוצ יד ןופ גנורעדנע ןַא ןופ טרַאװרעד

 ןעוועג טינ זיא רֶע .קסע ןעצנַאג ןעגיזָאד םעד וצ גיטליגכיילג ןעוועג

 זיא רע ;דרומ ַא רָאנ ,,ש .ב .צ רַאזעצ יו ,רענָאיצולָאװער ןייק

 ךיז טָאה סָאװ רענױזַא רָאנ ,רעפרַאװנײא-טַאַאטש ןייק ןעוועג טינ

 גיטכיוו ןעוועג רָאנ םהיא רַאפ זיא רעבירעד .ןעביוהעגפיוא ךיוה

 טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ; "ןעגנַאלש יד יוװ גולק טייז, ךורּפש רעד

 םינ, ךורּפש רענעי לַאפ ןעלעיצעּפס םעד ןיא יװ ,ןיז ןעניבלעזמעד

 טינ ךָאד טָאה רע םירָאװ ; "ס'רעזייק םעד זיא סָאװ ,רעזייק םעד

 יד ןענעקטנַא ףמַאק ןעשיטילָאּפ רעדָא ןעלַארעביל ןייק טרהיפענ

 יא ןייז ןהעג טלָאװעג טָאה רע רָאנ ,ןעטּפַאשרעה עדנעהעטשעב

 ןעטפַאשרעה עגיזָאד יד ןעגעוו גידנרעמיק טינ ךיז ,געוװ םענעגנ
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 רענינעוו טינ ןעוועג זיא רָע ייז ןופ טרעטשעג גידנרעוו םינ ןוא

 ,ןיילַא רהיא וצ יו ,גנוריגער רעד ןופ םיאנוש יד וצ גיטליגכיילג

 ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןענַאטשרעּפ טינ עדייב ןעבָאה ייז םירָאװ

 -ןעגנַאלש טימ ךיז ןופ ןעּפוטשבָא ייז טפרַאדעג רָאנ טָאה רע ןוא

 ,רָאטַאטיגַא-סקלָאפ ןייק ןעוועג טינ ןיא רע םגה רעבָא ,טייקנולק
 רערעדעי ןוא) רע זיא רַאפרעד ,רענָאיצולָאװער רעדָא גָאגַאמעד ןייק

 טָאה רעכלעוו ,ד ר ומ . ַא ןעוועג רהעמ ץלַא (ןעטסירק עטלַא יד ןופ
 רענגעג ערהיא ןוא גנורינער יד סָאװ ,ץלַא רעביא ןעביוהרעד ךיז
 ןופ ןעדנובעגסיוא ךיז טָאה ןוא ,ןעבַאהרע רַאפ ןעטלַאהעג ןעבָאה

 ןיא טָאה רעכלעוו ןוא ,ןעדנובעג ןעבילבעג ןענייז ענעי סָאװ ןָא ,ץלַא

 רעצנַאג רעד ןופ ןעלַאוװק-סנעבעל יד ןעטינשעגבָא טייצ רעגיבלעזרעד
 טלָאװ טַאַאטש רעשינעדייה רעד עכלעוו ןהֶא ,טלעוו רעשינעדייה

 טָאה רע ?ייוו רַאפרעד דָארג .ןרעוו טרַאדרעּפ טזומעג ייס יװ ייס
 ,גנונדרָא רעדנעהעטשעב רעד ןופ ןעפרַאוװנייא סָאד ןעוועג החדמ
 ; רעטכינרעפ רעכילקריוו רהיא ןוא אנוש םד רהיא ןעוועג רע זיא
 ןוא ןוחטב טימ גידנעלעטשפיוא ,טרעיומעגנייא יז טָאה רע םירָאװ

 גידנעטכַא טינ ,לעּפמעט ןייז ןופ ןינב םעד ןעטכיזקיר ןהָא
 .עטרעיומעגנייא יד ןופ ןעצרעמש יד ףיוא

 -סָאד גנונדרָא-טלעוו רעכילטסירק רעד טימ ןעריסַאּפ טינ טעוו

 עיצולַאװער ַא ?רעשינעדייה רעד וצ ןהעשעג ןיא סָאװ ,עבלעז
 רעהירפַא טעוװ סע ביוא ,ףוס ןייק רהיא ןופ ןעכַאמ טינ סיוועג טעוװ
 | ! דנַאטשפיוא ןייק ןרעוו טרהיפעגכרוד טינ
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 ? טלעוו רעד טימ רהעקרעפ ןיימ טקעווצעב ,ָאזלַא ,סָאװ זיא
 ןוא ,םוטנענייא ןיימ ןייז יז זומ רעבירעד ,ןעסינעג יז ל?יו ךיא
 טינ ןוא טייהיירפ יד טינ ?יוו ךיא ,ןעניוועג יז ךיא ?יוו רעבירעד
 רעביא טכַאמ ןיימ רָאנ ליװ ךיא ; ןעשנעמ ןופ טייהכיילג יד
 ןענָאק וצ ייז .ה .ד ,םוטנעגייא ןיימ רַאפ ןעכַאמ ייז ?יווז ךיא ,ייז
 יד ןַאד ךיא ףור זיא ,טינ רימ טגנילעג סָאד ביוא ןוא .ןעסינעג
 טַאַאטש רעד ןוא ךריק יד סָאװ ,טיוט ןוא ןעבעל רעביא טלַאװעג
 טימ טלעּפמעטש .עניימ --- ךיוא ,ךיז רַאפ ןעמונעגוצ ןעבָאה

 טָאה עכלעוו ,הנמלא ס'ריציפֶא םענעי ןופ ןעמָאנ םעד עדנאש
 ,פופ םענעסָאשעגבָא רהיא ןופ לעדנעב-קָאז סָאד ןעמונעגרעטנורַא

 טקיטשרעד טימרעד טָאה ,דנַאלסור ןיא אנוש ןופ גידנעפולטנַא
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 ןעבענ טולב טימ גידנעהעגבָא ,ןעברָאטשעג ןייֵלַא ןַאד ןוא דניק רהיא

 עדנַאש טימ טלעּפמעטש --- דניק רהיא ןופ רעּפרעק ןעטיוט םעד

 סָאד לעיּפיוװ סייוו רעוו .ןירעדרעמ-רעדניק רעד ןופ ןעקנעדנָא םעד

 סע ןעוו ,"ןעגנערב ןעצונ טלעוו רעד, טנָאקעג טלָאװ דניק עניזָאד

 ,טעדרָאמרע סע טָאה רעטומ יִד !ןעבעל םייב ןעבילבעג טלָאװ

 וא עטנידעירפ עב ַא ןעברַאטש טלָאװעג טָאה יז לייוו

 רעייא וצ סעּפע טכייליפ ךָאנ טדער לַאפ רעגיזָאד רעד .עטגיהורעב

 "סױרַא םהיא ןופ סָאװ טינ טסייוו רהיא ןוא ,טעטילַאטנעמיטנעס

 ןיורבעג טייז ןיימ ןופ ךיא ; ױזַא ןייז לָאז .,רעטייוו סעּפע ןעזעלוצ

 טמיטשעב גנוגידעירפעב ןיי מ זַא ,וצרעד לעיּפשייב סלַא םהיא

 םינ ךיז גָאז ךיא זַא ןוא ,ןעשנעמ וצ תוכייש ןיימ ןענעוו עגַארפ יד

 ןעבעל רעביא טכַאמ רעד ןופ וליפא תווינע לעיפוצ תמחמ בָא

 | ,טיוט ןוא

 ןיימ רימ טרעוו ,?לכב "ןעטכילפ עלַאיצַאס , יד טרעהענ סָאװ

 זַא ,סע טסייה ;ןרעדנַאנַא ןופ ןעבענעג טינ ערעדנַא וצ תוכייש

 "יצעב עניימ רָאפ רימ ןעביירש טייקכילשנעמ יד טינ ןוא טָאג טינ

 .תוכייש עגיזָאד יד רימ בינפ ןיילַא ךיא רָאנ ,ןעשנעמ וצ ןעגנוה

 ןייק בָאה ךיא :ןעגָאז וצ סע טניימ טדערעג רעכילטייד

 בָאה ךיז וצ תוכיישב ךיוא יו ױזַא ,ערעדנַא וצ טינ טכילפ

 -לַאהרעד-טסבלעז יד .ש .ב .צ) ךיז וצ טכילפ ַא גנַאל ױזַא רָאנ ךיא

 בָא ךיז לייט ךיא ןמז לכ (דרָאמטסבלעז ןהענעב וצ טינ .ח .ד ,גנוט

 ןעניד'תוימשג ןיימ ןופ המשנ עבילברעטשנוא ןיימ) ןייֵלַא ךיז ןופ

 .(.וו .זַא .א ,ןעבעל

 ךיא ןוא ,טינ טכַאמ ןייק רַאפ רהעמ טינ ךיז גירעדינרע ךיא

 ףרַאד ךיא עכלעוו ,טכַאמ ןיימ רָאנ ןענייז עטכעמ עֶלַא זַא ,ןייא העז

 "טנ ַא טכַאמ ַא ןרעוו וצ ןעהָארד ייז ןעוו ,ןעפרַאװרעטנוא ךיילנ

 ןייז רָאנ ףרַאד ייז ןופ עדעי .רימ רעביא רעדָא ןעגעק

 ױזַא ,גנַאלרעפ ןיימ ןעצעזוצכרוד ןעלטימ עניי מ ןופ רענייא

 רעבָא ,דליוו-געיעג סָאד ןעגעקטנַא טכַאמ רעזנוא זיא טנוהדדגַאי ַא יוװ

 עלַא .ןילַא זנוא ףיוא ןָא טלַאפ רע ביוא ,םהיא ןעטיוט רימ

 וצ רימ רעטנורַא ןַאד ךיא ץעז ,ךימ ןעשרעהעב עכלעוו ,עטכעמ

 יז רָאנ ףרַאד ךיא ;רימ ךרוד רָאנ ןעריטסיזקע ןעצעג יד .ןענעיד

 "עטכעמ ערעכעה,, :ָאטינ רהְעַמ יז ןענייז ,יינ סָאד ןופ ןעפָאש טינ
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 ךיז לעטש ןוא ייז ביוהרעד ךיא סָאװ ,םעדכרוד רָאנ ןעריטסיזקע

 ,רעגירעדינ

 ךיא : יד טָא טלעוו רעד וצ תוכייש ןיימ זיא ,סע טסייה ,ןכב

 -רָאג רהעמ והט ךיא ,"ןענעוו ס'טָאג , ןופ טשינרָאג רהיא רַאפ והט

 והט סָאד ,והט ךיא סָאװ ,ןרעדנָאז ,"ןעגעוו ס'נעשנעמ ןופ , טשינ

 תעב ,טלעוו יד ךימ טנידעירפעב ױזַא רָאנ ."ןעגעווטניימ ןופ , ךיא
 ךיוא ןעכער ךיא ןעכלעוו ןיא --- טקנוּפדנַאטש ןעזעיגילער םעד רַאפ
 -קַארַאכ זיא --- טקנוּפדנַאטש ןרעטינַאמוה ןוא ןעלַארָאמ םעד ןיירַא

 שנואוו רעמורפ א רָאנ טביילב ץְלַא סָאװ ,שיטסירעט

 .סעטכיירגרעד-טינ ,סגיד'אבה-םלוע סעּפע .ה .ד ,(םוירעדיזעד םואיּפ)
 טלעוו עלַארָאמ יד ,ןעשנעמ ןופ טייקגילעז עניימעגלַא יד ןענייז ױזַא

 -רעטנוא רעד ,ןעדעירפ רעניבייא רעד ,עבעיל רענײמענלַא ןַא ןופ

 טינ זיא טלעוו רעד ףיוא ךַאז ןייק, .וװ .זַא .א םזיִאנע ןופ גנַאג

 רהיא ןופ ןעמהענ עזַארפ רעטסוּפ רעד טָא טימ --- "ןעמָאקלָאפ
 טָאג וצ לרעמַאק רעייז ןיא קעװַא ןעהענ ןוא "עטונ , יד דיישבא

 ."ןייזטסואוועבטסבלעז, ןעצלָאטש רעייז ןיא ךיז ןרעיומרעפ רעדָא

 לייוו ,טלעוו "רענעמַאקלָאפנוא רעד טָא ןיא ןעביילב רעבָא רימ

 ,סונעג-טסבלעז --- רעזנוא וצ ןעכיורבעג ךיוא ױזַא יז ןענָאק רימ
 ךיא סָאװ ,ןיירעד טהעטשעב טלעוו רעד טימ רהעקרעפ ןיימ

 .סונעג-טסבלעז ןיימ רַאפ ןפוא םעד ףיוא יִז ךיורברעפ ןוא ,יז סינעג

 ןא טלעוו רעד ןופ סונעג זיא רהעקרע פפ רעד

 ,םונעג-טסבלעז -- ןיימ וצ טרעהעג

 .םונעג-טסבלעז ןיימ 8

 -זיב יד .עכָאּפע ןַא ןופ ץינערג-דיישבָא םעד ייב ןעהעטש רימ
 סניוועג םעד יו ןיז ןיא טַאהעג טשינ רהעמ טָאה טלעוו ענירעהַא

 עלַא ייס םירָאװ .ן ע ב ע ל -- ן'רַאפ טגרָאזעג טָאה יז ,ןעבעל ןופ

 םלוע רעדָא הזה םלוע בעילוצ טננערטשעגנָא ןרעוו ןעטייקגיטעהט

 טצכעל ןעמ ייס ,ןעבעל עגיבייא רעדָא עכילטייצ סָאד רַאפ ,אבה
 ("טיורב ךילנעט רעזנוא זנוא בינ,) "טיורב עכילגעט , סָאד ךָאנ

 ; "לעמיה ןופ טיורב עגיטכיר סָאד ,) טיורב ןעגילייה םעד ךָאנ רעדָא

 סָאר טלעוו רעד טיג ןוא לעמיה ןופ טמוק סָאװ ,סעטָאג טיורב סָאד,
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 רַאפ טגרָאז ןעמ ייס ,(6 ןַאהָאי ,"ןעבעל ןופ טיורב סָאד, ; "ןעבעֿ?

 -- ?טייקגיבייא ןוא ןעבעל , סָאד רַאפ רעדָא "ןעבעל עבעיל , סָאד

 רעד ןופ ןוא גנוגנערטשנָא רעד ןופ קעווצ םעד טינ טרעדנע סָאד

 םעד ןיא יװ לֵאפ ןייא ןיא ןייז וצ סױרַא ךיז טזייוו רעכלעוו ,גרָאז

 ענרערָאמ יד רשפא זנוא ןעכערּפשרעפ .ןעבע5 סָאר ןרעדנַא

 טינ רהעמ לָאז רענייק זַא ,ליו ןעמ ? סערעדנַא סעּפע ןעצנעדנעט

 -עפרעדעבסנעבעל עגיטיונ יד ןעגעוו טייהנעגעלרעפ א ןיא ןייז

 ןופ ןוא ; טרעכיזעג ןעלהיפ טרּפ םעד ןיא ךיז לָאז רע רָאנ ,ןעשינ

 ןרעמיק ךיז ּףרַאַד שנעמ רעד זַא ,ןעמ טנרעל טייז רערעדנַא רער

 ,טלעוו רעכילקריוו רעד ןיא ןעבעלנייא ךיז ףרַאד ןוא טלעוו רעד רַאפ

 .טלעוו רענעי ַא ןעגעוו טסיזמוא גידנעגרָאז טינ

 רעד .טייז רעדנַאנַא ןופ ךַאז עגיבלעזיד ןעסַאפפיוא רימָאל

 רעד תמחמ טכייל טסעגרעפ ,ןעבע?5 וצ רָאנ ךיז טגרָאז סָאװ

 הגאד עצנַאג ןייז ןעוו .ןעבעל ןופ סונעג םעד גרָאז רעגיזָאד

 ןייז ןעטלַאהרעד וצ יװ רָאנ טקנעד רע ןוא ןעבעל ןעגעוו רָאנ זיא

 ןעצונוצסיוא טפַארק עצנַאג ןייז טינ רע טדנעוורעפ ,ןעבעל רעייהט

 ? ןעבעל סָאה אי ןעמ טצונ רעבָא יו .ןעסינעג וצ .ה .ד ,ןעבעל סָאד

 ןעמ סָאװ טכיל סָאד יװ ױזַא ,סע טכיורברעפ ןעמ סָאװ םעדכרוד

 ,ןעבעל סָאד טצונ ןעמ .סע טנערברעפ ןעמ סָאװ טימרעד ,טצונ

 טרהעצהועפ ןעמ סָאװ טימרעד ,טבעל סָאװ םעד ,ךיז אליממ ןוא

 ןופ ךיורברעפ רעד טנימ סונעגסנעבעל  .ךיז ןוא סָאר

 .ןעבעל

 סָאװ ןוא !ןעבעל ןופ סונע ג םעד ןעכוז רימ --- ָאזלַא

 .} ע ב ע ? סָאד טכוזעג טָאה יז ?ןָאטעג טלעוו עזעיגילער יד טָאה

 ןעבעל עגילעז סָאד ,ןעבעל ע'תמא סָאד טהעטשעב סָאװ ןיא;

 שנעמ רעד זומ סָאװ ? ןעכיירנרעד סע ןעמ לָאז יו  ?.װ .זַא .א

 ? שנעמ רעדנעבעל תמא ןַא ןייז וצ ידכ ,ןרעוו רע זומ סָאװ ,ןָאהט

 ענױזַא ךָאנ ןוא יד טָא "? ףורעב ןעגיזָאד םעד רע טליפרע ױזַא יו

 ןעבָאה ,ןעגַארפ יד טלעטשעג ןעבָאה סָאװ יד זַא ,ןעזייוועב ןענַארפ

 םעד ןיא ,ןיז ןעניטכיר םעד ןיא ךיז .ה .ד ,טכועג ףךיז טשרע

 רהעמ טשינ ןיא ,ןיב ךיא סָאװ, .ןעבעל ןעגיטפַאהרָאוװ ןופ ןיז

 רע'תמא ןיימ זיא סָאד ,ןייז לעװ ךיא סָאװ ; ןעטָאש ןוא םיוש יו

 ןעריזילַאער ,םהיא ןעּפַאש ,ךיא םעד טָא ךָאנ ךיז ןענָאי ."ףיא

 ,ןעשנעמ עכילברעטש ןופ עכַאגפיוא ערעווש יד טְכַאמ סָאד ,םהיא
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 עכלעוו ,םיתמח תיחת ןהעטשוצפיוא ידכ ,רָאנ ןעברַאטש עכלעוו
 סָאד ןענימעג וצ ידכ ,רָאנ ןעבעל --- ,ןעברַאטש וצ ידכ ,רָאנ ןעבעל
 .ןעבעל ע'תמא

 ךיז ךוז ןוא ךיז ןיא רהעמ טינ ?עפייווצ ךיא ןעוו ,ןַאד טשרע
 "ירעד ,ךיז בָאה ךיא :םוטנעגייא ןיימ תמאב ךיא ןיב ,רהעמ טינ
 לָאמנייק ןָאק ךיא ,טרהעקרעפ .ךיז ךיא סינעג ןוא ךיא ךיורבעג רעב

 ךָאנ ףרַאד ךיא זַא ,קנעד ךיא ןמז ?כ ,ךיז ןופ סונעג ןייק ןעבָאה טינ
 ,ןעבערטש זומ ןעמ ןַא ןוא ,ךיא ן'תמא ןיימ ןעניפעגסיוא טשרצ
 רעכלעוו א רעדָא ,ןעבעל רימ ןיא לָאז סוטסירק רָאנ ,ךיא טינ ידנ

 רעד .ש .ב .צ ,ךיא רעניד'חור .ה .ד ,רעגיטסייג רערעדנַא זיא סע
 .ןעכיילג רעד ןוא ןעשנעמ ןופ ןעזעוו סָאד ,שנעמ רע'תמא

 :ןעגנואיֹושנא עדייב יד בא טלייט קחרמ רערעייהעננוא ןַא

 הענ ,רעיינ רעד ןיא ,ךיז וצ ךיא הענ גנואיושנָא רעטְלַא רעד ןיא

 בָאה רעד ןיא ,ךיז ךָאנ ךיא ץכעל רענעי ןיא ;ךיז ןופ סױרַא ךיא

 רעדנַא ןעדעי טימ טכַאמ ןעמ יו ,ךיז טימ ךַאמ ןוא ךיז ךיא
 רעטיצ ךיא .ןעלעפעגליואוו ןיימ טיול ךיז סינעג ךיא --- םוטנענייא
 .סע "והטרעפ , ךיא רָאנ ,ןעבעל סָאד ןעגעוו רהעמ טינ

 סָאד ןָאק ןעמ ױזַא יו טינ ,עגַארפ יד זיא ןָא רעטציא ןופ
 ; ןעסינעג ןוא ןָאטרעּפ סע ןָאק ןעמ ױזַא יוו רָאנ ,ןעברעוורע ןעבעל

 ,ןעבעל ע'תמא סָאד ןעפַאש ךיז ןיא ףרַאד ןעמ ױזַא יו טינ ,רעדָא
 | .ןעבעלסיוא ךיז ,ןעזעלפיוא ךיז ףרַאד ןעמ ױזַא יו רָאנ

 ,רעטכוזעג רעד רעדייא שרעדנַא לַאעדיא רעד ןייז ןָאק סאו

 טָאה ןעמ זַא ,סע טסייה ,ךיז טכוז ןעמ ? ךיא רעטייוו-גידנעטש
 ןַא סע טסייה ,ןייז לָאז ןעמ סָאװ טכַארט ןעמ ;טינ ךָאנ ךיז

 טָאה ןעמ ןוא שינעקנעב ןיא טבעל ןעמ .טינ סע זיא ןעמ
 טָאה גנונפ ָאה ןיא ;םעד ןיא טבעלעג ןערהָאי רעדנעזיוט
 !סונע ג --- ןיא ךיז טבעל שרעדנַא ץנַאנ .טבעלעג ןעמ

 ענעפורעג ױזַא יד ףיוא רָאנ רשפא עטנָאזעג סָאד ךיז טהיצעב
 וצ ןרעהעגנ עכלעוו ,ןעמעלא ףיוא ךיז טהיצעב סָאד ,ןיינ ? עמורפ

 ערהיא וצ וליפא ,עטכישעג רעד ןופ עכָאּפע רעדנעהעגרעפ רעד

 -תבש ַא געט עגידעכַָאװ יד ְךָאנ ךיוא ןעבָאה ייז .ןעשנעמ-עבעל

 רערעסעב ַא ןופ םולח א טלעוו רעד ןופ ןעשינעגַאי יד ךָאנ ןוא גָאט

 ןַא -- ץרוק ,טייהשנעמ רעד ןופ קילג םעניימעגלַא ןַא ןופ ,טלעוו
 -נענעק קעװַא טלעטש ןעמ עכלעוו ,ןעפַאסָאליפ יד ןוא .לאעדיא



 448 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 שרעדנַא סעּפע ןענעוװו טקנעדעג ייז ןעבָאה -- עמורפ יד רעביא

 םעּפע וצ טבערטשעג ייז ןעבָאה ?לַאעדיא םעד ןעגעוו ץוחַא

 גנונפָאה ןוא שינעקנעב ?ךיא ןעטולָאסבַא םעד וצ ץוחַא שרעדנַא

 סע טפור ןעגעװטנייס ןופ .טשינרָאג רהעמ ןוא ,םוטעמוא

 .קיטנַאמָאר

 רעביא ןעריפמואירט ףרַאד סונענזסנע גע 5 רעד ביוא

 ,ןעבעל ןופ גנונּפָאה רעד רעדָא שינעקנעב:סנעבע? רעד

 עכלעוז ,גנוטיידעב רעטלעּפָאד ןייז ןיא ןייז רבוג ייז רע זומ ןַאד

 רע ; "ןעבעל ןוא לַאעדיא, ןייז ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה רעלליש

 ןומ רע ,טייקמירא עכילטלעוו ןוא עכילטסייג יד ןעטכינרעפ זופ

 .טיורב ןעכילנעט םעד ןופ טיונ יד --- ןוא לַאעדיא םעד ןעניליטרעפ

 סָאה ןעטלַאהוצפיוא ידכ ,ןעבעל ןייז ןעגנערברעפ זומ סָאװ ,רעד

 ןייז טשרע טכוז סע רע ןוא ,ןעסינעג טינ סע ןָאק רעד ,ןעבעל

 . ןעסינעג גינעוו ױזַא טקנוּפ סע ןָאק ןוא טינ סע טָאה רעד ,ןעבעל

 ....עמירָא יד ןענייז טשנעבעג , רעבָא ,םירָא ןענייז עדייב

 ןייק טינ ןעבָאה ,ןעבעל ן'תמא םעד ךָאנ ןרעגנוה עכלעוו ,יִד

 ןעדנעוװנָא סע ןעזומ ייז רָאנ ,ןעבעל ןעגיטציא רעייז רעביא טכַאמ

 ,ןעבעל ע'תמא עגיזָאד סָאד םעדכרוד ןעניוועג וצ ,קעווצ םעד רַאפ

 ןוא ןעבערטש ןעגיזָאד םעד וצ ןרעפּפָא ןעצנַאגניא סע ןעזומ ייז ןוא

 ייב זַא ,רָאלק ץנַאנ ןייא טהעז ןעמ ביוא .עבַאנפיוא רעגיזָאד רעד

 ןוא טלעוו רענעי ןיא ןעבעל ַא ףיוא ןעפָאה עכלעוו ,עזעיגילער יד

 -וירעברָאפ ַא ףיוא יו זיולב טלעוו רעד ןופ ןעבעל םעד ףיוא ןעקוק

 טשינ טלעוװו רעד ףיוא ץנעטסיזקע רעייז זיא ,ןעבעל םענעי וצ גנוט

 ןעטפָאהעג םעד וצ טסנעיד ןיא ןעלעטש ייז סָאװ ,לעטימ ַא יו רהעמ

 וצ תועט רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא סע טלָאװ ,ןעבעל ןעשלעמיה

 ןענייז עטרעלקענפיוא ןוא עשיטסילַאנָאיצַאר-טסכעה יד זַא ,ןעניימ

 "ןעבעל ע'תמא סָאד , רעטרעוװו יד ןיא .דנערעפּפָאפױא רעגינעוז

 טרָאװ סָאד רעדייא ,גנוטיידעב ערעדנעסַאפמוא לעיפ ַא ךָאד טנעיל

 ףירגעב ןעלַארעביל םעד טמהענ .ןעקירדסיוא ןָאק "ןעבעל עשלעמיה ,

 טינ "עכילשנעמ תמאב, סָאד ןוא "עבילשנעמ , סָאד רשפא זיא ---

 סָאד הלחתכל רערעדעי רשפא ןיוש טרהיפ ןוא ? ןעבעל ע'תמא סָאד

 ךָאנ ךיז זוס רע רעדָא ,ןעבעל עכילשנעמ-ניטפַאהרהַאװ עניזָאד

 ןיוש סָאד רע טָאה ?וצרעד ןחניוהרעד הימ רערעווש טיפ טשרע

 "ּפיֹוא טשרע ךָאנ סע זומ רע רעדָא ,ןעבעל גיטרעוונעגעג ןייז סא
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 רָאנ ןעמוקעב .טעוו רע סָאװ ,ןעבעל גיטפניקוצ ןייז סְלַא ןעפּפמעק

 ייב ? "םזיִאנע ןייק ןופ טקעלפרעפ רהעמ טשינ ,, זיא רע ןעוו ,ןַאד

 ןוא ,ןעבעל ןעניוועג וצ ידכ רָאנ ,ןעבעל סָאד טריטסיזקע קילב םעד

 ןופ ןעזעוו סָאד ךיז ןיא גידעבעל ןעכַאמ וצ ידכ ,רָאנ טבעל ןעמ

 טָאה ןעמ .ןעגעוו ס'נעזעוו ןעניזָאד םעד ןופ טבעל ןעמ ,ןעשנעמ
 ,ןעבעל ע'תמא סָאד םעדכרוד ךיז ןעפַאשרעפ וצ ידכ רָאנ ,ןעבעל

 ךיז ןעמ טקערש רַאפרעד .םזיִאנע ןעדעי ןוֿפ טגיניירעג זיא סָאװ

 רָאנ ןומ סע :ןעבעל ןופ ךיורבעג זיא סע ןעכלעוו ַא ןעכַאמ וצ
 | ."ךיורבעג ןעניטכיר , םעד רַאפ ןענעיד

 -סנעבעל ַא ,ףורעב-יסנעבע? ַא טָאה ןעמ ,ץרוק
 ןעגנערבסיורַא ןוא ןעכילקריוורעפ וצ סעּפע טָאה ןעמ ,עבַאנפיוא

 ַא רָאנ זיא ןעבעל רעזנוא ןעכלעוו רַאפ ,סעּפע ןַא ; ןעבעל ן'כרוד
 רעדייא רהעמ הטרעוו זיא סָאװ ,סעּפע ןַא ; גייצקרעוו ַא ןוא לעטימ

 ןעבעל סָאד גיד לו םהיא זיא ןעמ סָאװ ,סעּפע ןַא ,ןעבעל סָאד

 ןברק ןענידע בע?  ַא טגנַאלרעּפ רעכלעוו ,טָאנ ַא טָאה ןעמ

 "רעפ טייצ רעד טימ זיא תונברק עכילשנעמ ןופ טייקבָארנ יד רָאנ

 "טינ ןעבילבעג ןענייז אפוג תונברק עכילשנעמ יד ; ןעגנַאנעג ןרָאל

 ןופ תונברק סלַא העש עדעי ןעלַאפ רעכערברעפ ןוא ,טרעדנימעג

 ןיילַא ךיז ןעטכַאלש "תוריבע ילעב עמירָא , רימ ןוא ,טייקגיטכערעג

 רעד ןופ עעדיא ,, רעד רַאפ ,"ןעזעוו עכילשנעמ סָאד , רַאפ ןברק סלַא

 רעטענ ןוא ןעצעג יד יו ןוא "טייקכילשנעמ , רעד רַאפ ,"טייהשנעמ

 .ןעסייה טינ טרָאד ןעלָאז

 וצ ןעבעל רעזנוא גידלוש ןענייז רימ סָאװ ,רעבָא רַאפרעד

 רעד זיא סָאד -- טינ טכער ןייק רימ ןעבָאה רעבירעד ,סעּפע םענעי

 .ןעבעל סָאד ןעמהענ וצ ךיז --- טקנוּפ רעטסקענ
 טינ טביולרע םוטנעטסירק ןופ ץנעדנעט עוויטַאװרעסנָאק יד

 -קעוַא הנוכ רעד טימ ןעדייס ,טיוט םעד ןעגעוו ןעקנעד וצ שרעדנַא

 ןוא ןעבעל וצ ךיז ןייפ ץנַאג --- ןוא טפינ ןייז םהיא ןופ ןעמהענוצ

 ןעמוק ןוא ןהעשעגנ טסירק רעד טזָאל ץלַא ,רעטייוו ןעטלַאהרעד

 :נײרַא רָאנ ךיז ןָאק --- דיא-יכרַא רעד --- רע ביוא ,םהיא ףיוא

 רָאט ןעטיוט ןיילַא ךיז ;לעמיה ןיא ןעלגומשניירַא ןוא ןרעכַאש

 רעד רַאפ ןעטייברַא ןוא ןעטלַאהרעד -- רָאנ ךיז נעמ רע ,טינ רע

 רעדָא םזיטַאװרעסנָאק ."םייה רעניטפניקוצ ןייז ןופ גנוטיירבוצ,

 צעל רֶעד , : ןעצרַאה םִא םהיא טגעיל "טיוט ן'רעביא ןוחצנ, רעד
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 ,הטנירָאק .1) "טיוט רעד זיא ,ןרעוו טגיליטרעפ טעוװ סָאװ ,דנייפ רעט

 ןוא טוט ןופ טכַאמ יר ןעמונענקעװַא טָאה סוטסירק, .(26 ,5

 ַא ןוא ןעבעל סָאד ןייש ן'רַאפ טכַארבעג םוילעגנַאװע םעד ךרוד

 טהעגרעפ סָאװ, .(10 ,1 .םיט .2) "טינ טהעגרעפ סָאװ ,ןעזעוו

 .טײקגיטפַאהדנַאטש --- ,"טינ

 ןעוו ןוא ,עטכערעג סָאד ,עטוג סָאד ליוו שנעמ רעלַארָאמ רעד

 ,לעיצ ןעגיזָאד םעד ֹוצ ןערהיפ עכלעוו ,ןעלטימ יד ןָא טמהענ רע

 ענייו טינ ייז ןענייז ןַאד ,םהיא וצ ךילקריוו ןערהיפ סָאװ

 .וװ .זַא .א עטכערעג סָאד ,עטוג סָאד ןופ ןעלטימ יד רָאנ ,ןעלטימ

 לייוו ,שילַארָאמנוא טינ לָאמנייק ןענייז ןעלטימ עגיזָאד יד .ןיילַא

 קעוװצ רעד : ייז ךרוד טכילקריוורעפ טרעוו אפוג קעווצ רעטוג רעד

 ,שיטיאוזעי ןָא ןעמ טפור ּפיצנירּפ םעד טָא .ןעלטימ יד טגילייה

 שנעמ רעשילַארָאמ רעד ,"שילַארָאמ , סיואכרוד רעבָא זיא רע

 -קרעוו ן'רַאפ ךיז טכַאמ רע :עעדיא ןַא רעדָא קעװצ ַא טנעיד

 .םע טלַאה רעמורפ רעד יװ ױזַא ,סעטוג ןופ שעדיא רעד ןופ גייצ

 ןופ םנעמורטסניא רעד רעדָא גייצקרעוו רעד ןייז וצ דובכ ַא רַאפ

 טָאבעג רעלַארָאמ רעד רָאפ טביירש טיוט ן'פיוא ןעטרַאװ .טָאג

 ןוא שילַארָאמנוא זיא ןעבעגבָא םהיא ךיז ןייֵלַא ; עטוג סָאד סלַא

 רַאפ גנוגידלושטנע ןייק טניפעג ד ר ַא מ ט ס ב 5 ע ז רעד :טכעלש

 שנעמ רעזעיגילער רעד ביוא .לַארָאמ רעד ןופ ?הוטש-רעטכיר םעד

 ןעבעל סָאד ךיז טסָאה וד , ?ייוו ,דרָאמטסבלעז ןהעגעב וצ טָאברעפ

 ריד ןופ סָאד ןיילַא רָאנ ןָאק רעכלעוו ,טָאג ןרעדנָאז ,ןעבעגענ טינ

 גנולעטשרָאפ רעד טָא טיול וליפא יוװ ױזַא) "ןעמהענוצ רעדע

 טקנוּפ ,ךיז טיוט ךיא ןעוו ,ןעבעל סָאד וצ טינ רימ ןופ טָאג טמהענ

 טע'נרה'רעד ליוק עכילדנייפ א רעדָא לענעיצ-ךאד א ןעוו יו טוג ױזַא

 -יוט וצ ךיז סולשעב םעד טקעוורעד רימ ןיא ךָאד טָאה רע :;ךימ

 ,דרָאמטסבלעז םעד שנעמ רעשילַארָאמ רעד טָאברעפ ןַאד : (! ןעט

 לייוו , ,.וו .זַא .א דנַאלרעטַאפ םעד ןעבעל ןיימ גידלוש ןיב ךיא ?ייוו

 טימ סעטוג ןָאטפוא ְךָאנ ןענָאק טינ ?עוו ךיא יצ ,טינ סייוו ךיא

 ןיא ךָאד טרעילרעפ עטוג סָאד ,ךיז טהעטשרעפ סע ."ןעבעל ןיימ

 .טנעמורטסניא ַא רימ ןיא טרילרעפ טָאג יו ױזַא ,גייצקרעוו ַא רימ

 ןייז טעו ,ן| ר ע ס ע ב ךיז ךיא ןָאק ,שילַארָאמנוא ןיב ךיא ביוא

 ןיימ םהיא ןָאק ",זָאלטָאג, ךיא ןיב ;עטונ סָאד רַאפ ןוחצנ א

 זיא דרָאמטסבלעז .חור-תחנ ַא ןעגניירב ן ָא ה ט - ח ב ו ש ת
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 "ילער ַא ןעוו .לַארָאמ רעד וצ יא ,טָאג וצ יא רעדיוורעד רעבירעד

 רע זא ,טימרעד רע טזייוועב ,ןעבעל סָאד ךיז טמהענ שנעמ רעזעיג

 ן'פיוא טהעטש סָאװ ,שנעמ א ביוא ; טָאג ןָא ןעסענרעפ ךיז טָאה

 ,סע טסייה ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאנעב זיא ,לַארָאמ ןופ טקנוּפדנַאטש

 -ַארָאמנוא טלעדנַאהעג טָאה רע ,טכילפ ןייז ןעסעגרעפ טָאה רע זַא
 יצ ,עגַארּפ רעד רעביא ּפָאק םעד ןעכָארבעג ךיז טָאה ןעמ .שיל

 ?ַארָאמ רעד רַאפ ןעגיטרעפטכער ךיז טזָאל טיוט ס'יטטָאלַאג עילימע

 יו ךָאד סע טכַארטעב ןעמ רעבָא ,רעטָאפ רחיא טיוטעג טָאה רהיא)

 ױזַא עקַאט סע זיא ךָאז רעד ןופ םצע ןיא סָאװ ,דרָאמטסכלעז ַא

 ,תועינצ רהיא ןענעוו טרַאנרעפ ױזַא ןעוועג זיא יז סָאװ .(ןעוועג

 זיא ,ןעבעל רהיא וליפא רַאפרעד ןעבענוצבָא ,טוג סעשילַארָאמ ַא

 -עג טינ טָאה יז סָאװ ,רעדעיוו טרהעקרעפ ; שילַארָאמ סלַאפנעדעי

 ,טולב סייה רהיא ןייז וצ רבוג חכ רהיא ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז טנָאק

 ללבב ןערליב ןעכורּפשרעדיװ ענױזַא *.שילַארָאמגוא ןעוועג זיא

 ןעמ ןוא ,עידעגַארט רעלַארָאמ רעד ןיא טקילפנָאק ןעשיגַארט םעד

 -עטניא ַא ןעמהענ ןענָאק וצ ידכ ,ןעלהיפ ןוא ןעקנעד שילַארָאמ זומ

 | .ןיירעד סער

 טעוװ ,לַארָאמ רעד ןוא טייקמורפ רעד ראפ גיטכיר זיא סָאוװ

 ןעמ םיראוו ,טייקכילשנעמ רעד ענונב ןעסַאּפ ךיוא זייוורעגיטיונ

 ,ןעשנעמ םעד ןעבעל סָאד נידלוש ןפוא ןעגניבלעזמעד ףיוא זיא

 ןיב ךיא ןעו רָאנ .ןימ ןעכילשנעמ םעד רעדָא טייהשנעמ רעד

 ןיימ --- ןעבעל ןופ גנוטלַאהרעד יד זיא ,טעטכילפרעפ טינ םענייק

 "! יירפ ךימ טכַאמ קירב רעד טָא ןופ גנורּפש ןייא , ,ךאז

 גידלוש ןעבעל רעזנוא ןופ גנוטלַאהרעד יד רעבָא רימ ןענייז

 זיא ןַאד ,ךיז ןיא ןעכילקריוורעפ ןעזומ רימ ןעכלעוו ,ןעזעוו םענעי

 טיול ןעבעל סָאד ןערהיפ וצ טינ בוח רעזנוא לעיפױזַא טקנוּפ סע

 גנומיטשנייא ןיא סע ןעטלַאטשעג וצ רָאנ ,גנַאלרעֿפ ר ע ז נ ו א

 ,ןעלעוו ןוא ןעקנעד ,ןעלהיפ סעצנַאג ןיימ .ןעזעוו ןעגיזָאד םעד טימ

 .םהיא --- טרעהעג ןעטכַארט ןוא ןָאהט סעצנַאג ןיימ

 טמהענ סָאד ,ןעזעוו םענעי טימ גנומיטשנייא ןיא ןיא סָאװ

 "יישרעפ יו ןוא ; םהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ,ףירגעב םעד ןופ ךיז

 ס'גניספעל ןופ טקַא ןעטפ ןיא ענעצס רעטצעל רעד רַאפ סנויא העז| *

 |.שידיא ןיא טצעזרעביא זיא ."יטמָאלַאג עילימע , עידעגַארט
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 -יישרעפ יוװ רעדָא ,ןרָאװעג ןעפירגעב ףירגעב רעניזָאד רעד זיא ןעד
 -עדָאפ עכלעוו ! ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ ןעזעוו עגיזָאד סָאד זיא ןעד

 עכלעוו ןוא רענַאדעמחַאמ םעד ןעזעוו עטסכעה סָאד טלעטש ןעגנור

 טמהענרעפ רע זַא ,טסירק רעד רעדעיוו טביולג ןעגנורעדָאפ ערעדנַא
 -לַאטשעג יד ןעמוקסורַא רעבירעד זומ טצעזעגנעגעג יו ; םהיא ןופ
 ,טסעפ עלַא ןעטלַאה רעבא סָאד !ןעדייב ייז ייב ןעבעל ןופ גנוט

 .ןעבעל רעזנוא } ע ר הי פ ףרַאד ןעזעוו עטסכעה סָאד זַא

 ןוא רערהיפ רעייז טָאנ ןיא ןעניפעג עכלעוו ,עמורפ יד אלימ

 -עמוא ךיא ןָאמרעד ,ןעבעל רעייז ראפ רונשטכיר ַא טרָאװ ןייז ןיא
 רעטבעלעגבָא ןַא וצ ןרעהעג ייז ?ייוו ,נידנעהעגייברעפ רָאנ םוט

 ךיז ייז ןענָאק עטרענייטשרעפ סלַא ןוא ,עדָאירעּפ-סגנולקיװטנע
 ןיא ;טקנוּפ ןעבילגעוועבנוא רעייז ףיוא ןהעטש ןעביילב גיבייא
 הָאנ ,טרָאװ סָאד עמורפ יד רהעמ םינ ןיוש ןעבָאה טייצ רעזנוא
 -לַאהבָא טינ ךיז ןָאק אפונ טייקמורפ יד וליפא ןוא ,ןעלַארעביל יד

 יד .ברַאפ רעלַארעביל ַא טימ םינּפ סָאלב רהיא ןעלטיור וצ ןעט

 ןעיוב ןוא רערהיפ רעייז טָאנ ןיא טינ ןערהערעפ רעבא עלַארעביל

 ייז רָאנ ,טרָאװ ס'טָאג ןופ רונשטכיר םעד טיול ןעבעל רעייז טינ

 ןוא ןייז ןעליוו ייז : ןעשנעמ ןופ רונשטכיר םעד טיול ךיז ןערהיפ
 ,"ךילשנעמ , רָאנ ,"ךילטענ , טינ ןעבעל

 שנעמ רעד ,ןעזעוו סעטסכעה ס'לארעביל םעד זיא שנעמ רעד
 -טכיר ןייז זיא טייקכילשנעמ יד , ר ע ר הי פ סנעבעל ןייז זיא

 רעד זיא שנעמ רעד רעבָא ,טסייג זיא טָאג .םזיכעטַאק רעדָא רונש
 -נַאל רעד ןופ טַאטלוזער רעכילדנע רעד ,"טסייג רעטסנעמַאקלָאפ,

 רעד ןופ שינעפעיט רעד ןיא גנושרָאפ , רעדָא געיעג-טסייג רעג
 .טסייג ןופ שינעפעיט רעד ןיא .ה .ד ,"טייהטָאג

 ןופ טזומ ןיילַא וד ,ךילשנעמ ןייז זומ רענייד ךירטש רעדעי
 : ךילשנעמ ןייז ,ןעסיורד ןופ יו גינעוועניא ןופ ,סיפ יד זיב ּפָאק
 .ףו ר ע ב ןייד זיא טייקכילשנעמ יד םיראוו

 -- ! עבאגפיוא --- גנומיטשעב --- ףורעב

 טעָאּפ רענערָאבעג א .רע טרעוו סָאד ,ןרעוו ןָאק רענייא סָאוװ

 וצ ןעדנעטשמוא עגיטסניגנוא ךרוד ןרעו טרעטשעג סיוועג ןָאק

 ,ןעפאש וצ ןוא טייצ רעד ןופ ךיוה רעד ףיוא ץאלּפ ןייז ןעמהענרעפ

 גיטיונ ןענייז סאוו ,ןעידוטש עסיורג יד ךרוד טכַאמ רע יו םעדכָאנ
 ,רע טעװ ןעטכיד רעבָא ;קרעװטסנוק ע נ ע מ ַא ק ? ַא פ ,וצרעד-
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 ןיא ןעבעל וצ ?זמ סָאד טָאה רע ייס ,טכענקרעקַא ןַא זיא רע ייס
 טעװ רעקיזומ רענערָאבעג א .!עהטעג יוו} רַאמייװ ןופ ףיוה םעד
 ,ןעטנעמורטסניא ײלרעלַא ףיוא יצ סנייא ץלַא ,קיזומ ןעגנערבסיורא
 רענערָאבעג א  .יורטשזרעבָאה א ןופ לערהער א ףיוא רָאנ רעדָא

 -םעטיזריוונוא סלַא ןענעכייצסיוא ךיז ןָאק ּפָאק רעשיפָאזָאליפ
 ,רומח רענערָאבעג א ףךילדנע  .ףָאזָאליפ-ףרָאד רעדָא ָאזָאליפ
 רעשביה א טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ןייז ןענעווטסעדנופ ןָאק רעכלעוו

 ךילנײשרַאװ ןָאק ןעלהוש טכוזעב טָאה סָאוװ רערעדעי יוװ ,קַארטיב

 ניבייא טעװ ,רעליש ענױזַא ןופ ןעלעיּפשייב עלעיפ ןענַאמרעד ךיז
 טריסערד ןוא טריטשומסיוא זיא רע ייס ,ּפָאק רעבָארג ַא ןעביילב

 סלַא ףעש ַאזַא ייב טנעיד רע ייס ,ָארויב א ןופ ףעש א רַאפ ןרָאװעג
 -ייווצ ןהֶא ןעכַאמ ּפעק עלָאמש ענערָאבעג יד ,ָאי .,רעצוּפ-?עוװיטש
 ןעלָאז סָאװראפ .ןעשנעמ סָאלק ןעטסכיירלהַאצ םעד סיוא לעפ
 ,םיקולח עגיבלעזיד ןימ ןעכילשנעמ םעד ןיא ןעמוקרָאפ טינ עקַאט
 -בַאגעב ? תויח יד ןופ ןימ ןעדעי ייב רָאלק ױזַא טהעז ןעמ עכלעוו
 . .םוטעמוא ךיז ןעניפעג עטבַאגעב-רעגינעוו ןוא עט

 -עגניירַא ןענָאק טינ רָאג ייז לָאז ןעמ זַא ,סמלוג ענױזַא ךָאד
 ןעמ טלַאה רעבירעד .גינעוו ןַארַאפ ןענייז ,ןעעדיא ענייק ןעב
 .ןָאיגילער ַא ןעמהענעב וצ גיהעפ רַאפ ןעשנעמ עַלַא ךילנהעוועג
 ,ךיוא ןעעדיא ערעדנַא וצ גיהעפ ייז ןענייז דַארג ןעסיוועג א ןיא
 סעּפע וצ וליפא ,קיזומ ןופ סינדנעטשרעפ רעסיוועג א וצ .ש.ב.צ
 ןופ טפַאשע'חלג סָאד ךיז טמהענ ןענַאד ןופ וו .זא .א עיפָאזָאליפ

 .זא .א טפַאשנעסיוװ רעד ,גנודליב רעד ,לַארָאמ רעד ,ןָאיגילער רעד

 "להוש סקלָאפ , רעייז ךרוד ןעליוו .ש.ב.צ ןעטסינומָאק יד ןוא .וו
 -נהעוועג יד ךיז טרעה סע .ןעמעלַא רַאפ ךילננעגוצ ץְלַא ןעכַאמ
 ןעמוקסיוא טינ ןָאק "עסַאמ עסיורנ, יד טָא זַא ,גנוטּפיוהעב עכיל

 יּפיוהעב עגיזָאד יד סיוא ןרעטיירב ןעטסינומָאק יד ; ןָאיגילער ןהָא
 ןיטולחל רָאנ ,"עסַאמ עסיורג ,, יד רָאנ טינ זַא ,ץַאז םעד ןיא גנוט

 | ,ץלַא וצ ןעפורעב ןענייז עלא

 ּפָאק ןיא טקַאהעג עסַאמ עסיורג יד טָאה ןעמ סָאװ גונעג טינ
 טימ ןעמהענרעפ ןעזומ ךָאנ ךיז ראנג טציא יז לָאז ,ןָאיגילער

 ץלַא רעטייוו סָאװ טרעו ןעריטשומ סָאד / ."עכילשנעמ סעלַא,

 .דנעסַאפמוא רהעמ ןוא רענײמעגלַא

 ןעבעל טנַאקעג טָאה רהיא סָאװ ,ןעסינעפעשעב עמערָא רהיא
 י = 44
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 רעייא טיול ןעגנירּפשמורַא טגעמעג טלָאװ רהיא ןעוו ,ךילקילג ױזַא

 םירמלמ יד ןופ לעפייפ םעד ךָאנ ןעצנַאט רָאנ טזומ רהיא ,ךָאנ לכש

 עכלעוו וצ ,קיטשצנוק ענױזַא ןעכַאמ וצ ידכ ,רערהיפ-ןערעב ןוא

 ןוא .ןעכיורבעג ןעפרַאד טינ ןעבעל ןיא לָאמנייק ךיז טעוװ רהיא

 טמהענ ןעמ סָאװרַאפ ,טינ קירב ןייק ולימא לָאמוצ טוהט רהיא

 רהיא סָאװ ,סָאד ראפ רעדייא שרעדנַא סעּפע ראפ ןָא לָאמעלַא ךייא

 יד שינאכעמ רעביא רָאנ טגָאז רהיא ,ןיינ .ןעבעג ןעלעוו ךיז טלָאװ

 סָאװ ? ףורעב ןיימ זיא סָאװ, : רָאפ ךייא טנָאז ןעמ סָאװ ,עגַארפ

 ןעזָאל וצ ידכ ,ןעגערפ סָאד רָאנ טפרַאד רהיא "?ןָאהט ךיא זומ

 ךיז ,ןָאהט טזומ רהיא סָאװ ,ןע לה ע פ ע ב ןוא ןעג ָאז ךיז

 -העפעב ךיז ןעזָאל וצ רָאנ רעדָא ,ףורעב רעייא ןענעכייצנָא ןעזָאל וצ

 םעד ןופ טפירשרָאפ רעד טיוק בוח א ךייא ףיוא ןענעלפיורַא ןוא ןעל

 ךיא סָאװ ,ליוװ ךיא :ָאזלא סע טסייה ןעליוו םעד עגונב .טסייג

 | .ֿכָאו
 ןייק טינ טָאה ןוא "ןעפורעב, טינ טשינרָאג וצ זיא שנעמ א

 רעדָא ץנַאלפ א ױוײױזַא טקנופ --- "גנומיטשעב , ןייק ,"עבַאנפיוא

 וצ ךיז ףורעב םעד טינ טגלָאפ םולב יִד ."ףורעב , א טָאה היח א

 ןעסעינעג וצ ןעטפערק עלַא ערהיא ןָא טדנעוו יז רעבָא ,ןעלקיווטנע

 ןייא טניוז יז .ח .ד } ןָאק יז יװ טוג ױזַא ,טלעוו יד ןערהעצרעפ ןוא

 ,רעהטע םעד ןופ טפול לעיפיוזא ,דרע רעד ןופ ןעטפַאז ?עיפױזַא

 -לַאהנייא ןוא ןעמוקעב ןָאק יז לעיפיוו ,ןוז רעד ןופ טכיל ?עיפיוזא
 רע רעבָא ,ףורעב ַא טיול טינ טבעל לעניופ רעד ךיז ןיא ןעט

 טּפַאכ רע :ךיז טזָאל סע לעיפיוו ןעטפערק ענייז טכיורבענ

 רעד ןופ תוחכ יד .טסולג ץרַאה ןייז לעיפיוו טגניז ןוא סעקושז
 תוחכ יד וצ ךיילנרעפ ןיא ןיילק רעבָא ןענייז לעגיופ םעד ןוא םולב
 - טעװ ,ןעטפערק ענייז ןָא טדנעוו סָאװ ,שנעמ ַא ןוא ,ןעשנעמ א ןופ
 יד: רעדייא ,טלעוו רעד ףיוא םשור ןרעגיטלַאװעג לעיפ ַא ןעכַאמ
 טָאה רע רעבָא ,טינ רע טָאה פורעב ןייק .היח יד ןוא םולב
 ןייז רעייז ?ייוו ,ןענייז ייז ואוו סױרַא ךיז ןעזייוו עכלעוו ,ןעטפערק
 ןענָאק ייז ןוא ,ךיז ןעזיײװסױרַא רעייז ןיא רָאנ ךָאד טהעטשעב
 ביוא סָאװ ,ןעבעל סָאד יו ,ניטעהטנוא ןעכיילב גינעוו יוזַא טקנוּפ

 טינ רהעמ ןיוש סע טלָאװ ,עגר ןייא "ןענַאטשעג ליטש , טלָאװ סע

 -נעמ םעד וצ ןעפורסיוא טנָאקעג טלָאװ ןעמ .ןעבעל ןייק ןעוועג

 ןײטַארעּפמיא םעד טָא ןיא רעבָא !טּפַארק ןייד ךיורבעג :ןעש
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 --םיוא ס'נעשנעמ םעד זיא סע זַא ,ןיז רעד ןעגעיל טנַאקעג טלָאװ

 רעניטכיר .ױזַא טינ זיא סע .טפַארק ןייז ןעכיורבעג וצ עבַאג !
 גידנעטלַאה טינ ,טפַארק ןייז ךילקריוו רערעדעי טכיורבעג ,טגָאזעג
 -ױזַא עגר עדעי טכיורבעג רערעדעי ; ףורעב ןייַז רַאפ טשרעוצ סע
 ַא ןענעו וליפא טנָאז ןעמ .טציזעב רע לעיפיוו טפַארק לעיפ
 לעסיבא תוחכ ענייז ןעגנערטשנָא טפרַאדעג טָאה רע זַא ,ןעטנעיזעב
 -נעניוא םעד ןיא טלָאװ רע ןעוו זַא ,רעבָא טסענרעפ ןעמ ;רהעמ
 ענייז ןעגנערטשוצנָא טפַארק יד טַאהעג ,ןעלַאפעג זיא רע תעב ,קילב
 טינ יאדוא סע רע טלָאװ ,(תוחכ עכילרעּפרעק יד לשמל) ןעטפערק
 -הטומ יד ןעוועג רָאנ וליפא ןיא סע ביוא :; ןָאהט וצ טלהעפרעפ
 -גיזָאלטפַארק ַא --- ןעוועג ךָאד סע זיא ,טונימ ןייא ןופ טייקגיזָאל
 סיוועג ץנַאג ןענָאק תוחכ יד .טונימ ַא טרעיודענ טָאה סָאװ ,טייק
 -דנייפ םעד ךרוד טּפיוהרעד ,ןעכַאפלעיפרעפ ןוא ןעפרַאשרעפ ךיז

 ;דנַאטשייב ןעכילדניירפ םעד ךרוד רעדָא דנַאטשרעדיװ ןעכיל

 זַא ןייז רעכיז ןעמ ןָאק ,ןעדנעוודוצנָא ייז טלהעפרעפ ןעמ ואוו רעבָא
 רעבָא ,רעייפ ןענָאלשסױרַא ןייטש ַא ןופ ןָאק ןעמ .ָאטינ ןענייז ייז

 ןעגיבלעז ן'פוא ;סױרַא טינ רעייפ ןייק טמוק ּפַאלק םעד ןהֶא
 ,"סיוטש , א ןעבעג םהיא לָאז ןעמ ,גיטיונ ךיוא שנעמ ַא טָאה ןפוא

 ןופ גיטעהט סױרַא לָאמעלַא ךיז ןעזייוו ןעטפערק יד יו ױזַא

 ניסילפרעביא ןעכיורבעג וצ ייז טָאבעגנ רעד רעבירעד זיא ,ןיילַא ךיז
 ס'נעשנעמ םעד טינ זיא ןעטפערק ענייז ןעכיורבעג וצ  .זָאלניז ןוא
 ,עכילקריוו ןייז טייצ רעדעי ןיא זיא סע רָאנ ,עבַאנפיוא ןוא ףורעב
 טרָאװ סעכַאפנייא ןַא רָאנ זיא טפַארק .ט ַא ח ט עדנעריטסיזקע
 ,גנוזיײװסױהַא-טפַארק רַאפ

 יד יוװ ,זיור ע'תמא ןַא ןָא ביוהנָא ןופ זיא זיור יד יו טַארוקַא
 ןַא ךיא ןיב ױזַא ,לַאגיטכַאנ ע'תמא ןַא גידנעטש זיא לַאגיטכַאנ
 ףורעב ןיימ ליפרע ךיא ןעוו ,טלָאמעי טשרע טינ שנעמ רע'תמא
 ןַא הליח תכ7 ןיב ךיא רָאנ ,עבַאגפיוא ןיימ טיול בעל ןוא
 ןעכייצסנעבעל רעד זיא ןעלמרומ סעטשרע ןיימ .שנעמ רע'תמא

 ענייז ןענייז ןעפמַאקקסנעבעל עניימ ,"'ןעשנעמ ן'תמא, ןַא ןופ
 -טפַארק עטצעל סָאד זיא נוצמעטָא רעטצעל ןיימ ,ןעסונסיוא-טפַארק

 | ."ןעשנעמ םעד , ןופ ןעכיוהסיוא

 -נעגעג ַא ,טפנוקוצ רעד ןיא טינ טנעיל שנעמ רע'תמא רעד
 רעדנעריטסיזקע ןַא ,טגעיל רע רָאנ ,טרהעגעב ןעמ ןעכלעוו דנַאטש
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 ךיא ואוו ןוא ױזַא יוװ .טרַאװנעגעג רעד ןיא ,רעכילקריוו ַא ןוא

 ,ןקז ַא רעדָא דניק ַא ,ןעדייל ןיא ןוא ןעדיירפ ןיא ,ןייז טינ לָאז

 ךיא ןיב --- ךַאו רעדָא ףָאלש ןיא ,לעפייווצ ןיא רעדָא ןוחטב טימ

 .שנעמ רע'תמא רעד ןיב ךיא ;סע

 ךילקריו בָאה וא שנעמ רעד  ןיב ךיא רעבָא בוא

 -ייצעב טָאה טייהשנעמ עזעיגילער יד ןעמעוו ,םהיא רימ ןיא ןענופעג

 ןיא סָאװ ,ץלַא ךיוא זיא ןַאד ,לעיצ ןעטסטייוו םעד סלַא טנעכ

 -עגוצ טָאה ןעמ סָאװ .סנעגייא ןיימ ,,"ךילשנעמ תמאב,

 .רימ םרעהעג סָאד ,טייהשנעמ רעד ןופ עעדיא רעד וצ ןעבירש

 ךָאנ ףרַאד טייהשנעמ יד עכלעוו ,.ש .ב .צ טייהיירפ-?עדנַאה ענעו

 םולח-ףושכ ַא יו ,טצעזרעפ טרעוו עכלעוו ןוא ,ןעכיירגנרעד טשרע

 רעהירפַא ךיז רַאפ יז םהענ ךיא --- טפנוקוצ רענעדלָאג רהיא ןיא

 ןופ םרָאפ רעד ןיא עלייוורעד יז ביירטעב ןוא םוטנעגייא ןיימ סלַא

 -םידנַאבַארטנַָאק עגינעוו רָאנ ןַארַאפ ןענייז סיוועג ,דנַאבַארטנָאק

 רעבָא ,ןעוהט ייז סָאװ ןרעלקרעד וצ ױזַא טָא ןעהעטשרעפ סָאװ ,ןעט

 ןענעוו .ןייזטסואוועב רעייז אלממ זיא םזיִאנע ןופ טקניטסניא רעד

 .ןעביוא טגייצעג ענעגייא סָאד ךיא בָאה טייהיירפ-סערּפ רעד

 ,סָאד קירוצ רימ ךיא םהענ רעבירעד ,סנעגייא ןיימ זיא ץְלַא

 ךיז ךיא םהענ רעבָא לכ םדוק ,ןעהיצבָא רימ ןופ ךיז ?יוו סָאװ

 סָאװ סעּפע ,ךיז ןופ טּפעלשעגקעװַא רעוו ךיא ןעוו ,קירוצ גידנעטש

 ןיימ רָאנ ,ףורעב ןיימ טינ ךיוא זיא סָאד וליפא רעבָא .ןענעיד וצ

 | .טַאהט עכילריטַאנ

 ךיז ךַאס ךיא יצ ,דיישרעטנוא רעניטלַאװעג ַא ןיא סע ,גונעג

 סלַא .טקנוּפ-לעיצ םעד. רַאפ רעדָא טקנוּפ-סגנַאגסיױא םעד רַאפ

 ,דמערפ ְךָאנ ךיז ךיא ןיב אליממ ,טינ ךיז ךיא בָאה טקנוּפ-לעיצ

 רימ עגיזָאד סָאד ןוא ,"ןעזעו תמא, ןיימ ,ןעזעוו ןיימ ןיב

 חור ַא יו ,סַאּפש ןעביירט רימ טימ טעװ "ןעזעוו תמא , עדמערפ

 -נַאנַא זיא ,ךיא טינ ךָאנ ןיב ךיא ?ייוו .ןעמענ יילרעדנעזיוט ןופ

 רעד ,שנעמ רע'תמא רעד ,טָאג וניהד יוװ) ךיא ןיימ ,ךיא רערעד

 .(.וו .זַא .א רעיירפ רעד ,רעניטפנינרעפ רעד ,רעמורפ תמאב

 ,טפלעה ייווצ ןיא ךימ ךיא לייטוצ ,ךיז ןופ טייוו ךָאנ גידנעייז

 םיוקמ טשרע ףרַאד סָאװ ןוא עטכיירגרעד-טינ יד ,ענייא עכלעוו ןופ

 -טינ יד .ה .ד ,ע'תמא טינ יד ,ענייא .ע'תמא יד ןזיא ,ןרעוו
 ,ע'תמא יד ,ערעדנַא יד ; ןברק ַא רַאפ ןרעוו טכַארבעג זומ ,עניטסייג
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 : סע טסייה ןַאד .שנעמ רעצנַאג רעד ןייז זומ ,טסיינ רעד .ה .ד
 רעדָא ,"ןעשנעמ םעד ןופ ןעזעוו עכילטנעגייא סָאד זיא טסייג רעד,
 ךיז טביוה ,ונ ."גיטסייג רָאנ שנעמ סלַא טריטסיזקע שנעמ רעד,
 ךיז טלָאװ ןעמ יו ױזַא ,טסייג םעד ןעּפַאכ וצ שינעגָאי ַא ןָא
 ךיז גידנעגָאי זַא ,סיוא טמוק ױזַא ןוא ;טּפַאכעג ןעבָאה טימרעד
 ,זיא ןעמ סָאװ ,ךיז םעד גיוא ןופ ןעמ טרילרעפ ,ךיז ךָאנ

 -טינ םעד ,ןיילַא ךיז ךָאנ גידמרוטש ךיז טגָאי ןעמ יו ױזַא ןוא
 עגולק יד ןופ ?ל2 םעד ךיוא ןעמ טעטכַארעפ ױזַא ,ןעטכיירגרעד
 רעבעיל ייז טמהענ ןעמ ןוא ,ןענייז ייז יו ןעשנעמ יד ןעמהענ וצ
 ךָאנ ןעפיול וצ ןרעדעי רעבירעד ןָא טצייר ןעמ ; ןייז ןעלָאז ייז יו
 ןעמעלַא ןעכַאמ וצ טבערטש, ןעמ ןוא ,ןייז לָאז סָאװ ךיא ןייז
 רעדָא עשילַארָאמ ךיילג ,ע'דובכב ךיילג ,עטגיטכערעב ךיילג רַאפ
 *"ןעשנעמ עגיטפנינרעפ

 ,ןייז ןע5 ָאז ייז סָאװ ןעוועג ןעטלָאװ ןעשנעמ יד ןעוו, ,ָאי
 -רעפ ןעוועג ןעטלָאװ ןעשנעמ עלַא ןעו ,ןייז ןענָאק יז סָאװ
 ,"רעדירב יוװ ערעדנַא יד ענייא טָאהעג בעיל עלַא ןעטלָאװ ,גיטפנינ
 יד ,טוג רהעז -- *".ןדע ןג ןיא יוװ ןעבעל ַא ןעוועג טלָאװ ןַאד

 ייז ןעלָאז סָאװ .ןייז ןענָאק ןוא ןייז ןעלָאז ייז יו ןענייז ןעשנעמ

 ! ןייז ןענָאק ייז סָאװ ,סָאד רעדייא רהעמ טינ ךָאד סיוועג ? ןייז
 רעדייא רהעמ טינ ,עגיבלעזסָאד ךיוא ? ןייז ייז ןענָאק סָאװ ןוא
 וצ טפַארק יד ןעבָאה ,חכב ןענייז ייז רעדייא .ה .ד ,ןענַאק --- ייז
 ,טינ ןענייז ייז סָאװ לייוו ,ךילקריוו ייז ןענייז רעבָא סָאד .ןייז
 םירָאו :ןייז וצ דנַאטשמיא טינ ייז ןענייז
 ;רנַאטשמיא טינ זיא ןעמ .ןייז ךילקריוו --- םניימ דנַאטשמיא ןייז
 סָאװ ,ןָאהט וצ דנַאטשמיא טינ זיא ןעמ ,ךילקריוו טינ זיא ןעמ סָאװ
 ,רָאטש עגיטכיל יד טָאה סָאװ ,רענייא ןָאק .טינ ךילקריוו טוחט ןעמ
 (טקַארַאטַאק) רָאטש םעד בָארַא םהיא טמהענ ןעמ ןעוו ,ָאי ַא ? ןהעז
 ,ןהעז טינ רע ןָאק רעטציא רעבָא .עיצַארעּפָא רענעגנולעג ַא ךרוד
 -עַלַא ךיז ןעמוק טייקכילקריוו ןוא טייקכילגעמ .טינ טהעז רע ?ייוו
 יו ױזַא ,טינ טוהט ןעמ סָאװ ,טשינרָאנ ןָאק ןעמ .ןעמַאזוצ לָאמ
 .טינ ןָאק ןעמ סָאװ ,טשינרָאג טוהט ןעמ

 ןעוו ,טדניוושרעפ גנוטּפיוהעב רעד טָא ןופ טיײקרַאברעדנָאז יד

 4 : ,"ץייווש רעד ןוא סומוזונומָאק רעד, 5

 .08 ז ,טרָאד **
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 טעמכ ןעבָאה "...זַא ,ךילגעמ זיא סע, רעטרעוו יד זַא ,טרעלקעב ןעמ

 ןעקנעד רימ ןָאק ךיא; :םעד ץוחַא ןיז רעדנַא ןייק טינ לָאמנייק

 -פנינרעפ ןעבעל ןעשנעמ עלַא זַא ,ךילגעמ זיא סע .ש .ב .צ ,"...זַא

 ןיימ יװ ױזַא .וװ .זַא .א עלַא זַא ,ןעקנעד רימ ןָאק ךיא .ה .ד ,גיט

 עלַא זַא ,טינ עקַאט סע טילעוּפ אליממ ןוא ,ן'לעוּפ טינ ןָאק ןעקנעד

 טזָאלעגרעביא זומ סָאד רָאנ ,גיטפנינרעפ ןעבעל ןעלָאז ןעשנעמ

 .טפנוגרעפ עניימעגלַא יד רעבירעד זיא ,ןיילַא ןעשנעמ יד וצ ןרעוו

 סלַא ; ןעקנעד רימ ןָאק ךיא סָאװ סעּפע ,רימ רַאפ רַאבקנעד רָאנ

 רֵָאנ ,טייק כילקריוו ַא שיטקַאפ יז ןיא ךיז רַאפ עכלעזַא

 -םנינרעפ יד וניהד ,ןעכַאמ טינ ןָא ק ךיא סָאװ ,סָאד וצ עגונב

 .טייקכילגעמ ַא ןעפוהעגנָא יז טרעוו ,ןעשנעמ ערעדנַא ןופ טייקניט

 טנַאקעג ןעשנעמ עלַא ןעטלָאװ ,ריד ןופ בא טגנעה סָאד יו טייוו ױזַא

 ױזַא ,ָאי ;ןעגעגַאד טשינרָאג טסָאה וד םירָאװ ,גיטפנינרעפ ןייז

 ןייק ןהעזנייא טינ רָאג רשפא וטסנָאק ,טכיירג ןעקנעד ןייד יו טייוו

 טשינרָאג ןעקנעד ןייד ןיא ךיוא טהעטש ןכב ןוא ,וצרעד גנורעטש

 .רַאבקנעד ,ָאזלַא ,ריד זיא יז : ךַאז רעד ןעגעגַאד

 ,גיטפנינרעפ עלַא טינ ךָאד ןענייז ןעשנעמ יר יו ױזַא רעבָא

 .ןייז טינ סע ןענָאק --- ייז זַא עקַאט םינּפה זיא

 טכייל זיא יז זַא ,רָאפ ךיז טלעטש ןעמ סָאװ ,ךַאז א ביוא

 ,רעכיז ןייז ןעמ ןָאק ,טינ טריסַאּפ רעדָא אצמנב טינ זיא ,ךילנעמ

 .ךילגעמנוא --- ןיא יז ןוא געוו ןיא ךַאז רעד טהעטש סעּפע זַא

 ; וו .זַא .א טפַאשנעסיוו רהיא ,טסנוק רהיא ךיז טָאה טייצ רעזנוא

 ,ןעגָאז רעבָא ןעמ געמ --- עטכעלש ךילדנירג ַא ןייז ךיז ןָאק טסנוק יד

 "טנַאקעג , ןעבָאה ןוא ערעסעב ַא ןעבָאה וצ טנעידרעפ ןעכָאה רימ

 טַארוקַא ןעבָאה רימ ? טכָאװעג רָאנ ןעטלָאװ רימ ןעוו ,ןעבָאה סע

 עגיטנייה רעזנוא .ןעבָאה ןענָאק רימ לעיפיוו ,טסנוק ?עיפיױזַא

 "ירעד וא עכילגעמ גיצנייא יד טייצ רעד ייב זיא טסנוק

 ,טסנוק עבילקריוו רעב

 טרָאװ סָאד ךילדנע ןָאק ןעמ ןעכלעוו וצ ,ןיז םעד ןיא וליפא

 טלַאה ,"גיטפניקוצ , ןעטייטעב לָאז סע זַא ,ןעריצודער ךָאנ "ךילנעמ ,

 טגָאז ןעמ ןעוו ."סעכילקריוו, ןופ טפַארק עלופ יד ןייא ךיוא סע

 -- ןהעגפיוא ןעגרָאמ טעװ ןוז יד זַא ,ךילגעמ זיא סע : ש .ב צ

 עכילקריוו יד ןעגרָאמ רעד זיא טנייה םעד רַאפ זַא ,רָאנ סע טניימ

 ַא זַא ,ןרעלקרעד טינ רעכיז ךָאד ףרָאד ןעמ םירָאװ ;טפְנּוקוצ



 רענריטש סקַאמ 46

 .זיא יז ןעוו ,"טפנוקוצ , עכילקריוו ַא טסלָאמַאד רָאנ זיא טפנוקוצ
 .ןעמוקעגנָא טינ ךָאנ

 רעטניה ןעוו ? טרָאװ ןייא ןופ ןעזעוו ַא ןעכַאמ סָאװ וצ רָאנ
 -רעפסימ עטסנייר-ןענלָאפ יד טקעטשרעפ ןעוועג טינ טלָאװ םעד

 ןעניצנייא םעד טָא ןיא ןעוו ,ןערהָאי רעדנעזיוט ןופ שינעדנעטש
 ןעבירטעגמורַא טינ ךיז ןעטלָאװ "ךילגעמ , ?עטרעוו סָאד ןופ ףירגעב

 גנוטכַארטעב יד זנוא טלָאװ ,ןעשנעמ עטּפַאכרעּפ יד ןופ תוחור עֶלַא
 .טרעמיקעג גינעוו ָאד טרָאװ םעד ןופ

 יד טשרעהעב ,ןרָאװענ ןעזיוועב טשרָאקָא זיא ,קנַאדעג רעד
 יו טשינרָאג רהעמ זיא טייקכילגעמ יד ,ָאזלַא .טלעוו עטּפַאכרעפ
 -רַאבקנ עד רעכילרעדיוש רעד טָא וצ ןוא ,טייקרַאבקנעד יד

 ןיא ס} .ןעלַאפעג תונברק ענילהעצנוא רעהַא זיב ןענייז טייק
 ;ניטפנינרעפ ןרעוו ןענָאק ןעשנעמ זַא ,רַאבקנע ד ןעווענ
 ייז זַא ,רַאבקנעד ; סוטסירק ןענעקרעד ןענָאק ייז זַא ,רַאבקנעד
 -קנעד ;שילַארָאמ ןרעוו ןוא עטוג סָאד רַאפ ןרעטסיינעב ךיז ןעלעוו

 ; ךריק רעד ןופ סיוש ןיא גנוטער ַא ןעכוז עלַא ןעלעוו ייז זַא ,רַאב

 ןיא סָאװ ,ןָאהט ןוא ןעדער ,ןעטכַארט טינ ןעלעוו ייז זַא ,רַאבקנעד

 -כרָאהעג ןייז ןענָאק ייז זַא ,רַאבקנעד ;טַאַאטש ן'רַאפ ךילרהעפעג

 -קנעד ןעוועג זיא סע ?ייוו רעבירעד רעבָא ; ןענַאטרעטנוא עמַאז

 ןעועג סע זיא -- סולש םעד ןעניוצעג ןעמ טָאה ױזַא --- רַאב

 ןעשנעמ ן'רַאפ ךילנעמ ןעוועג זיא סע לייוו ,רעטייוו ןוא ;  ךילנעמ

 ,רַאבקנעד רימ רַאפ זיא סע לייו ;לעדניוװש רעד טנעיל ָאד טָא)

 יז ןעזומ ןזיא ,(ןעשנעמ ן'רַאפ ךילגעמ סע זיא רעבירעד

 יד ןומ ןעמ --- ךילדנע ןוא ;ףור ע ב רעייז סָאד זיא ,ןייז סָאד

 ,ענע פורע ב קסלַא רָאנ ,ףורעב םעד טָא טיול רָאנ ןעמהענ ןעשנעמ
 | ."ןייז ןעלָאז ייז יו רָאנ ,ןענייז ייז יו, טינ

 רעד זיא רענלעצנייא רעד טינ ? סולש רעגידרעטייוו רעד ןוא
 ןוא ,שנעמ רעד זיא ל?ַאעדיא ןַא ,קנַאדעג: ַא רָאנ ,שנעמ

 לָאמוצ טינ זיא קנַאדעג םעד וצ םענלעצנייא םעד ןופ תוכייש יד
 יד יוװ רָאנ ,ןעשנעמ םענעסקַאוװרעד םעד וצ דניק ןופ תוכייש יד יו
 טקנוּפ םעד וצ ,טיירק טימ טכַאמ ןעמ סָאװ ,טקנוּפ ַא ןופ תוכייש
 םעד וצ האירב עכילדנע --- ןַא יו רעדָא ,קנַאדעג ןיא טָאה ןעמ סָאװ

 -לעצנייא ןַא יו ,ןעננוניימ עטסעיינ יד טיול רעדָא ,ארוב ןעגיבייא

 רעד ןופ גנוכילרעהרעפ יד סיױרַא ןיוש טמוק ָאד .ןימ םעד וצ רענ
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 סָאװ ,טייהשנעמ "רעכילברעטשנוא , ,"רעגיבייא , רעד ,"טייחשנעמ ,

 רעד זומ (םַאירָאלנ סיטַאטינַאמוה םערָאיַאמ ןיא) ערהע רהיא וצ

 ןעכילברעטשנוא, ןַא ןעכַאמ ךיז ןוא ןעבענבָא ךיז רענלעצנייא

 ןופ טסייג , םעד רַאְפ ןָאטעג סעּפע טָאה רע סָאװ ,םעדכרוד "ןעמָאנ

 | ."טייהשנעמ רעד

 לכ ,טלעװ רעד ףױא עדנע ק נע ד יד ןעשרעה ױזַא טָא

 סָאװ ןוא ,רערהעל-?הוש ןוא םיחלג ןופ עכָאּפע יד ןָא טלַאה סע ןמז

 סָאד ,ךילגעמ זיא סע סָאװ ןוא ,ךילנעמ זיא סָאד ,ךיז ןעקנעד ייז

 ,לַאעריא-ןעשנעמ ַא ךיז ן ע ק נ ע ד ייז .ןרעוו טכבילקריוורעפ זומ

 ; ןעקנַאדעג ערעייז ןיא ךילקריוו רָאנ עלייוו רעד רַאפ זיא רעכלעוו

 ,גנורהיפסיוא ןייז ןופ טייקכילגעמ יד ךיוא ךיז ןעקנעד ייז רעבָא

 --- ךילקריוו זיא גנורהיפסיוא יד ,ןעטיירטשעב טינ סע ןָאק ןעמ ןוא

 | .עעדיא -- ןַא זיא יז ,רַאבקנעד

 עכלעוו ןופ ,ןעשנעמ ןייז עקַאט ןענעמ רימ ,וד ןוא ךיא רעבָא

 עטוג ןרעװ ְּךֶאֹנ ןענָאק רימ זַא ,ןעק נער ןָאק רעכַאממורק ַא

 ןעלעוו ,"ןעטייברַאעב , זנוא ןעלעוו לָאז רע רעבָא ןעו ; ןעטסירק

 זיא טייקכילטסירק רעזנוא זַא ,ןעלהיפ וצ ןעבענ דלַאכ םהיא רימ

 בױא :ךילגעמנוא םעד ץֹוחַא רעבָא ,ראבקנעד רָאנ

 עכילגנערדוצ ענייז טימ חומ ַא זנוא ןעהערד וצ ףיוא טינ טרעה רע

 "רעד ךיז ןעזומ רע טעוװ ,"ןעביולנ ןעטוג, ןייז וא ןעקנַאדעג

 רימ סָאװ ,סָאד ןרעװֹוצ גיטיוננ טינ רָאג ןעבָאה רימ זַא ,ןעסיוו

 | .ןרעוו טינ ןעליוו

 יד ןוא עמורפ יד רעבירַא טייוו ,קעװַא סע טהעג ױזַא ןוא

 ןעוו ,גיטפנינרעפ ןעוועג ןעטלָאװ ןעשנעמ עלַא ןעוו , .עטסמירפ

 גהונ ךיז ןעטלָאװ עלַא ןעוו ,טכער זיא סָאװ ןָאטעג ןעטלָאװ עלַא

 ,טפנונרעפ ! ".וװ .זַא .א עבעילנעשנעמ ןופ ןויטָאמ םעד טיפ ןעוועג

 יד רַאפ טלעטשענקעװַא ןרעוו .וװ .זַא .א עבעילנעשנעמ ,טכער

 "בַארט רעייז ןופ לעיצ סלַא ,ףורעב רעייז סלַא ןעשנעמ יד ןופ ןעניוא

 -רעפ ןיילַא ךיז רשפא ?ניטפנינרעפ ןייז טסייה סָאװ ןוא .ןעט

 עכלעוו ,ןעצעזעג טימ לופ ךוב ַא זיא טפנונרעפ יד ,ןיינ ? ןהעטש

 .םזיִאגֲע םעד ןעגעקטנַא ןרָאװעג ןעבעגעג עֶלַא ןענייז

 "ס י י ג םעד ןופ עטכישעג יד זיא עטכישעג עגירעהַאזיב יד

 | תוימשג| טייקכיניז ןופ עדָאירעּפ רעד ךֶאנ .ןעשנעמ ןע ניט

 ןופ עדָאירעּפ יד .ה ,ד ,עטכישעג עבילטנעגייא יד ןָא ךיז טגנַאפ
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 טייקכילניזרעביא ,טייקכילניזנוא ,טייקכילטסייג ,טייקניטסייג
 טציא ןופ טגנַאפ שנעמ רעד .טייקניניזנוא ,!םישוחה ןמ הלעמל}
 -תמא ,ןהעש ,טוג ? סָאװ .ןרעוו ןוא ןייז ס ע ּפ ע ןעלעוו וצ ןָא
 ליוו רֶע .וו .זַא .א גילעזטייל ,םורפ שילַארָאמ : טנָאזעג רעיונעג } גיד
 שנעמ רעד ."ןעשנעמ ןעטכער, א ,"סטכער סעּפע , ןעכַאמ ךיז ןופ
 -עב ,גנומיטשעב ןייז ,זומ ןייז ,לעיצ ןייז זיא |טקַארטסבַא ןיאֹו
 -ךיתעל א ךיז וצ זיא רע :ל ַא ע ד י א -- ןייז ,עבַאנּפױא ,ףור
 םהיא סיוא טכַאמ ס ַא ו ו ןוא .רעגניטלעוו-רענעי ַא ,רעגיד'אבל
 .ןעכיילנרעד ןוא שילַארָאמ ,טוג ,רהַאװ ןייז סָאד ?  "גנוי ןעטונ, ַא
 -טעד טינ טנעקרעדנַא רעכלעוו ,ןרעדעי ףיוא םורק רע טקוק טציא

 רעכלעוו ,לַארָאמ עניבלעזיד טינ טכוז רעכלעוו ,"סָאװ, ןעגיבלעז

 -ַארַאּפעס , יד טביירטרעפ רע :ןעביולג ?ןעניבלעזמעד טינ טָאה
 ,וו .זַא .א "ןעטקעס ,םיסרוקיּפא ,ןעטסיט

 ַא ןרעו וצ ןָא טינ ךיז טגנערטש טנוה ןייק ,סּפעש ןייק
 רתיא טינ טמהענ היח ןייק ; "טנוה רעגיטכיר ַא ,סּפעש רעניטכיר ,
 -רעפ ףרַאד יז ןעכלעוו ,ףירגעכ ַא יוװ .ה .ד ,עבַאגפיוא ןַא יו ןעזעוו

 ךיז טבעל יז סָאװ ,טימרעד ךיז טריזילַאער היח יד .ןעכילקריוו

 'וצ טינ טגנַאלרעּפ יז .טהעגרעפ יז ,ףיוא ךיז טזעל יז .ה .ד ,סיוא
 .זיא יז סָאװ ,סָאד רעדייא שרעדנַא סעּפע ןרעוו וצ רעדָא ןייז

 ? תויח יד יו ךיילג ןייז וצ ןעהטַאר וצ ךייא טימרעד ךיא ןיימ
 םירָאװ ,ןעגָאז טינ ךייא תמאב ךיא ןָאק סָאד ,תויח ןרעוו טלָאז רהיא

 ךל) לַאעדיא ןַא ,עבַאגפיוא ןַא ןעסייהעג רעדעיוװ ךָאד טלָאװ סָאד
 ןעוועג ךיוא טלָאװ סָאד ןוא .(םכחו היכרד האר ,לצע ,הלמנ לא
 ןעלָאז ייז ,תויח יד ןעשנואוועג טלָאװ ןעמ ןעוו יוװ ,עגיבלעזסָאד
 -שנעמ ַא לָאמ עלא רַאפ לָאמנייא זיא רוטַאנ רעייא .ןעשנעמ ןרעוו

 עקַאט רעבָא .ןעשנעמ .ה .ד ,ןערוטַאנ עכילשנעמ טייז רהיא ,עכיל

 טשרע סָאד טינ רהיא טפרַאד ,ןיוש סע טייז רהיא לייוו ,רַאפרעד
 ןָאק היח עטריסערד ַא ןוא ,"טריסערד , ךיוא ןרעוו תויח .ןרעוז
 זיא טנוה רעטריסערד ַא רעבָא .ןעכַאז עכילריטַאננוא לעיפ ןָאטבָא
 ןייק ןופרעד טָאה ןוא ,רעכילריטַאנ ַא יו רעסעב טינ ןיילַא ךיז רַאפ
 ןענָאק רימ סָאװ ,רעמעווקעב זיא זנוא רַאפ ךיוא ןעוו ,טינ ןעצונ
 .םהיא טימ ןעפַאש רעסעבכ ךיז

 עלַא ןעכָאמ וצ הימ עֶלַא טעדְנעװעגנָא ןעמ טָאה ןָא ניִבייא ןופ
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 ךָאנ ןוא עכילשנעמ ,עמורפ ,עגיטפנינרעפ ,עלַארָאמ רַאפ ןעשנעמ

 יד ."ןעריסערר, וצ ייז טכוזעג טָאה ןעמ .ה .ד ,סנעזעוו עניױזַא

 "גוא רעד ןָא גידנעגָאלשבָא ךיז ,ןעלַאפעצ ןרעוו ןעגנוהימעב עגיזָאד

 םעד ןָא ,רוטַאנ רענעגייא רעד ןָא ,טייה כיא  רעכילגעיזעב

 לַאעריא רעייז טינ לָאמניײק ןעכיירג עטריטשומסיוא יד .םזיִאגע

 רעדָא ,ןעּפיצנירּפ ענעבַאהרע ערעייז ליומ ן'טימ רָאנ ןענעיד ןוא

 םעד טָא יבגל .ןימאמ ינא-סנעביולג רעייז ,יודו רעייז בָא ןעגָאז

 ףיוא עגידניז רַאפ ןענעקרעדנָא, ךיז ןע בע5 ןיא ייז ןעזומ יודו

 ייז ;לַאעדיא רעייז ןופ גילעטשרעטניה ןעביילב ןוא "טירט ןעדעי

 -טסואוועב םעד טימ םורַא ךיז ןעגָארט ןוא "ןעשנעמ עכַאוש , ןענייז

 ."טייקכַאװש רעכילשנעמ , רעד ןופ ןייז

 לַאעדיא ןַא ךָאנ טינ ךיז טסגָאי וד ןעוו ,זיא שרעדנַא

 טייצ יד יװ ױזַא ,ףיוא ךיז טזעל וד רָאנ ,"גנומיטשעב , ןייד סלַא

 םירָאװ ,"גנומיטשעב , ןייד טינ זיא ננוזעלפיוא יד .ףיוא ץלַא טזעל

 .טרַאװנעגעג יד זיא יז

 יירפ ךָאד טעטיזעיגילער יד ,רוט?וק יד טָאה םינּפ לכ לע

 -וצרעביא ייז ידכ ,ררַאה ןייא ןופ יירפ רעבָא ; ןעשנעמ יד טכַאמעג

 -נייא טנרעלעג ךיא בָאה ןָאיגילער רעד ךרוד .ןררַאה רעדנַאנַא ןעבעג

 רעד ןופ דנַאטשרעדיװ םעד ךערב ךיא ; ןערהעגעב עניימ ןעמיוצוצ

 -גיײרַא רימ טָאה טפַאשנעסיװ יד סָאװ ,טייקערטיכ רעד ךרוד טלעוו

 ךיא, :וליפא טינ ךיא ןעיד ןעשנעמ ןייק ;דנעה יד ןיא טגעלעג

 ודי :קוסּפ רעד טמוק ןַאד רעבָא ."טכעגק ס'נעשנעמ ןייק טינ ןיב

 ןיב ךיוא ױזַא .ןעשנעמ םעד רעדייא רהעמ טָאנ ןעכרָאהעג טזומ

 עניימ ךרוד.גנומיטשעב רעגיטפנינרעפנוא- רעד ןופ יירפ עקַאט ךיא

 .ט פ נו נ רע פ עטנעררַאה רעד םַאזכרָאהעג ןיב.רעבָא ,ןעטקניטסניא

 ןופ  טייהיירפ , יד ,"טייהיירפ עגיטסייג, יד ןענואוועג בָאה ךיא

 ןופ ןַאטרעטנוא רער ןרָאװעגג ךיאא ןיב רעבָא טימרעד ."טסייג

 ,ךימי טרהיפ טפנונרעפ יד ,רימ טלהעפעב טסייג רעד .טסייג

 -רעפ , יד ןעשרעה סע .רעבעג-להעפעב ןוא רערהיפ עניימ ןענייז ייז

 טינ ןיב ךיא רעבָא ביוא ."טסייג ןופ רענעיד , יד ,"עגיטפנינ

 טייהיירפ יד .טינ ךיוא טסייג ןייק תמא ןַא ףיוא ךיא ןיב ,שיילפ

 "העמ ןיב.ךיא םירָאװ ,ךיא ןיימ ןופ טפַאשטכענק יר זיא טסייג ןופ

 .שיילפ רעדָא טסייג רעדייא רער

 .| עק ר ַאט ש א רַאפ טכַאמעג ךימ קפס ילב טָאה רוטלוק יד
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 יד רעביא ,ןעטפערק-ביירט עלַא רעביא טכַאמ ןעבענעג רימ טָאה יז

 ןוא ןעגנורעדָאפ יד רעביא יוז טוג ױזַא ,רוטַאנ ןיימ ןופ ןעסלוּפמיא

 -ואוועג בָאה ןוא ,סייוו ךיא .טלעוז רעד ןופ ןעטייקגיטעהטטלַאוװעג

 ןעזָאל טינ ךימ ףרַאד ךיא זַא ,וצרעד טפַארק יד גנודליב ךרוד ןעג
 -עוועב-הטימענצ ,ןעטסולג ,ןערהעגעב עניימ ןופ ענייק ךרוד ןעגניווצ

 -מעד ףיוא .תי ב ה.- לעב -- רעייז ןיב ךיא ;  ,וװ ,זַא .א ןעגנוג

 רעד. ןעטסנוק ןוא ןעטפַאשנעסיוװ יד ךרוד ךיא רעוו ןפוא ןעגיבלעז

 ןוא םי ןעמעוו ,טלעוו רעגינעּפשרעדיװ רעד ןפ תיבה-?עבכ

 .גנונעכער ןעבעגבָא ןעזומ ןערעטש יד וליפא ןוא ןעכרָאהעג דרע

 רעבָא -- .תיבה-?עב ן'רַאפ טכַאמעג ךימ טָאה טסייג רעד

 -ולער רעד ןופ .אפונ טסייג םעד רעביא טכַאמ ןייק טינ בָאה ךיא

 ,"טלעוו יד ןעמהענוצנייא , ןעלטימ יד עקַאט ךיא ןרעל (רוטלוק) ןָאיג

 ןייז ןרעוו ןוא ןייז רבוג ךוא טָאג לָאז ךיא ,ױזַא יו טינ רעבָא

 רעגיבלעזרעד טָא ןוא ,"טסייג רעד זיא, טָאג םירָאוװ ; תיבה-לעב
 ןָאק ,תיבה-לעב ןרעוו וצ חכב טינ בָאה ךיא ןעמעוו רעביא ,טסייג

 רעדָא טָאג ןעסייה ןָאק רע : ןעטלַאטשעג עטסנעדיישרעפ יד ןעבָאה

 ,טייהיירפ --- ךיוא ןוא ,טפנונרעפ ,עילימַאפ ,טַאַאטש ,טסייג-סקלאפ

 .שנעמ ,טייקבילשנעמ

 גנורליב ןופ ןעטרעדנוהרהָאי יד סָאװ ,קנַאד טימ ןָא םהענ ךיא

 -קעווַא טינ ךיא ליוו ןופרעד ךַאז ןייק ; רימ רַאפ ןעברָאוװרע ןעבָאה

 יד .טבעלעג טסיזמוא טינ בָאה ך'י א : ןעבעגפיוא רעדָא ןעפרַאוו

 טינ ןומ ןוא רוטַאנ ןיימ רעביא טכַאמ ַא בָאה ךיא זַא ,גנורהַאפרע

 ; ןרָאלרעפ ןהעג טינ רימ רָאט ,ןערהעגעב עניימ ןופ ףַאלקש רעד ןייז

 ןעמהעננייא ךיא ןָאק גנודליב ןופ ןעלטימ יד ךרוד זַא ,גנורהַאפרע יד

 ןענָאק יז לָאז ךיא ,ןרָאװעג טלהָאצעב רעייהט-וצ זיא ,טלעוו יד

 .רהעמ ךָאנ ליוװ ךיא רעבָא .ןעסעגרעפ

 ,ןעטסייל רע ןָאק סָאװ ,ןרעוו שנעמ רעד ןָאק סָאװ ,טגערפ ןעמ
 סעלַא ןופ עטסכעה סָאד ןוא ,ןעפַאשרעפ ךיז רע ןָאק רעטיג עכלעוו

 ץלַא טלָאװ רימ  רַאפ יו ױזַא .ףורעב סלַא קעװַא ןעמ טלעטש

 1 ! ךילנעמ ןעוועג

 רעכלעוו ַא ןופ דנורג וצ טהעג סָאװ ,םענייא ןעהעז רימ ןעוו

 ,(טכוזרעפייא ,טייקניצייג .ש .ב .צ) ַאינַאמ ַא ,טפַאשנערייל זיא סע

 -רעפ רעגיזָאד רעד ןופ םהיא ןעזעלוצסיוא גנַאלרעפ ַא ךיז טלהיפ

 רימ, ..ןייז רבוג ךיז, ןענָאק וצ ןעפלעה םהיא ןוא טײקטּפַאכ
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 ץנַאג ןעװעג טלָאװ סָאד "!ןעשנעמ ַא םהיא ןופ ןעכַאמ ןעליוו
 תענושמ רעדנַאנַא טכיורבעג ךיילג טינ טלָאװ ןעמ ןעוו ,ןהעש

 ןופ טכענק םעד רעבָא ןעיירפעב רימ .עגידרעהירפ יד טָאטשנַא

 דנעה יד ןיא ןעבענוצרעביא םהיא ידכ רָאנ ,טייקגיציינ-דלעג רעד

 -נירּפ ןרעדנַא זיא סע ןעכלעוו ַא רעדָא טעטינַאמוה ,טייקמורפ ןופ

 ןע ט סע פ .ַא ףױא יינ סָאד ןופ םהיא ןעלעטשקעװַא ןוא ,ּפיצ

 .ט ק נוּפ ד נַא טש

 ןַא ףיוא טקנוּפדנַאטש ןעטקנערשעב ַא ןופ טייבסיוא רעד טָא

 טינ רָאט ןיז רעזנוא : רעטרעוו יד ןיא סיוא ךיז טקירד םענעבַאהרע

 סָאד ףיוא סיואכרוד רָאנ ,עכילגנענרעפ סָאד ףיוא טעדנעוועג ןייז

 ,עגיבייא סָאד ףיוא רָאנ ,עכילטייצ סָאד ףיוא טינ ,עכילגנעגרעפנוא

 סָאד ףיוא -- .וװ .זַא .א עכילשנעמ-ןייר ,עכילטעג ,עטולאסבַא

 .עניטסייג

 טימ ,סנייא ץלַא טינ זיא סע זַא ,ןהעזעננייא דלַאב טָאה ןעמ

 ךיז לָאז ןעמ סָאװ טימ רעדָא ןעריסערעטניא טינ ךיז לָאז ןעמ סָאװ
 םעד ןופ טייקניטכיוו יד טנעקרעד טָאה ןעמ ;ןעניטפעשעב טינ

 רעד רעביא טהעטש סָאװ ,דנַאטשנעגעג א .דנַאטשנענעג

 עניזָאד יד ןופ ןעזעוו סָאד ןיא ,ןעכַאז יד ןופ טייקלעצנייא

 יד ןופ ערַאבקנעד סָאד ןיילַא זיא ןעזעוו סָאד ,רהעמ ְךָאנ ; ןעכַאז

 ןעדנעקנעד םעד רַאפ טריטסיזקע ןייֵלַא סָאד ןוא ןעכַאז

 ןע כַאז יד ףיוא ןיז ןייד רהעמ טשינ דנעוו רעבירעד .ןעשנעמ

 טשנעבעג .ןעזעוו םעד ףױא ןעקנַאדעג ענייד דנעוו רָאנ

 ןענייז טשנעבענ .ה .ד ,"ךָאד ןעביולג ןוא טינ ןעהעז סָאװ ,יד ןענייז

 סָאװ ,סָאד טימ ןָאהט וצ ןעבָאה ייז םירָאו ,עדנעקנע ד יד

 ךילדנע טמוק ְּךָאד .םעד ןיא ןעביולג ייז ןוא ןהעז טינ ןָאק ןעמ

 רעטרעדנוה זיא סָאװ ,ןעקנעד ןופ דנַאטשנעגעג ַא וליפא זַא ,וצרעד

 -מורַא ךיִז טָאה ןעמ ןעכלעוו ןעגעוו ,טקנוּפ ַא ןעוועג גנַאל ןערהָאי

 לָאז ןעמ הטרעוו טינ, זיא ןוא גנוטיידעב ןייז טרילרעפ ,טגעירקעג

 -נופ ןוא ןהעזעגנייא סָאד ןעבָאה ןעשנעמ ."םהיא ןענעוו ןעדער

 רעניטלינ-טסבלעז רעד ןופ ןעטלַאהעג ץלַא ךָאנ ייז ןעבָאה ןענעווטסעד

 --- ,הטרעוו ןעטולָאסבַא ןייז ןופ ,דנַאטשנעגעג םעד ןופ טייקגיטכיוו

 ,עקלַאיל יד ךַאז עטסגיטכיוו יד זיא דניק םייב זַא ,טינ ןעד ןעמ סייוו

 סָאד ןיילַא טינ רימ ןיב ךיא ןמז ?כ2 ?ןַארָאק רעד קרעט םעד ייב יו

 ךיא דנַאטשנעגעג ןעכלעוו ןופ לָאגע ץנַאג ןיא ,עניטכיוו גיצנייא
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 ןיימ רָאנ זיא ,הטרעוו ַא טָאה סע סָאװ ; "ןעזעוו ןעסיורנ, ַא ךַאמ

 .םהיא ןענעקטנַא ןעכערנרע פ רערענעלק רעדָא רערעסערג
 םהיא וצ טייקנעבעגרעביא ןוא טייקנעדנובעגוצ ןיימ ןופ דַארג רעד
 ןופ דַארג רעד ,טפַאשטכענק ןיימ ןופ טקנוּפדנַאטש םעד טנעכייצעכ

 ,טייהנעגייא ןיימ ןופ סָאמ יד טנייצ גנונידניזרעפ ןיימ

 ןעגָאלשוצסױרַא,, יו ןעסיוו טּפיוהרעביא ןעמ זומ ,רעבָא ךילדנע
 -נייא ןענָאק וצ --- ידכ ,ןיילַא םעד בעילוצ ןיוש ,"ּפָאק ןופ סעֶלַא

 רימ סָאוײטימ ,ןעגיטפעשעב טינ זנוא ףרַאד ךַאז ןייק .ןעפָאלש

 טינ ןָאק דובכה ירחא ףדור רעד :טינ ךיז ןעניטפעשעב ןיילַא

 ןָאק רעניטכרָאּפסטָאנ רעד ,רענעלּפ עניצייגתהע ענייז ןופ ןעפיולטנע
 -רעפ ןוא טייקטרַאנרעפ ; טָאג ןופ קנַאדעג םעד ןופ ןרעוו זיול טינ
 .ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק טײקטּפַאכ

 ייב --- ףירגעב ןייז טול ןעבעל רערָא ןעזעוו ןייז ןעריזילַאער
 ןעביולנ סָאװ יד ייב ,םורפ ןייז סע טניימ,,טָאנ ןיא ןעביולג סָאװ יד
 ךיז ןָאק לעיצ ַאזַא -- "ךילשנעמ ןעבעל , ,סע טסייה ,ןעשנעמ ןיא
 -- שנעמ רעד ; שנעמ רעגידניז רעדָא הואת לעב רעד ןעלעטש רָאנ

 ףונה ינונעת יד ןעשיווצ ?חַאװ ענירעיורט יד רָאנ טָאה רע ןמז ?כ
 ןַא זיא רע ןמז לכ -- שנעמ רעד ; המשנ רעד ןופ ןעדיירפ יד ןוא

 שנעמ ַא יו טשינרָאנ רהעמ זיא טסירק רעד ."הריבע לעב רעמירָא ,

 רע זַא ,ךיוא סייוו ןוא גילייה זיא סָאװ סייוו רעכלעוו ,הואת לעב ַא

 ןַא ףיוא יו ,ךיז ףיוא רעבירעד טקוק ןוא ,ענילייה סָאד טצעלרעפ

 -בילדניז , זיא טייקכילניז זַא ,טסואוועב ןייז : הריבע לעב ןעמירָא

 טסירק רעד זיא סָאד ,ןייזטסואוועב ךילטסירק ַא זיא סָאד ,"טייק
 .טינ רהעמ רעטציא ןיוש ןעמהענ עיינ יד זַא ,וליפא ןעוו ןוא .ןיילַא
 ןעמונרעפ ןענייז רָאנ ,"טייקכילדניז, ןוא "דניז , רעטרעוו יד ?יומ ןיא
 ןוא "טייקגיצוננעגייא, ,"גנונידעירפעב-טסבלעז , ,"םזיִאנע, טימ

 טרָאװ םעד טימ ןערָאװענ טצעזרעביא זיא לעווייט רעד ןעוו | ; .ג .ד

 ןַאד טסירק רעד ןעד זיא -- "שנעמ רעשיטסיָאנע , רעדָא "שנעמנוא ,
 עטלַא יד ןעבילבעג טינ ןעד זיא ? רעהירפ יו אצמנב רעגינעוו

 רעטכיר ַא טינ רימ ןענָאה ?טכעלש ןוא טוג ןעשיווצ הקולחמ

 רעד ,ףורעב ןייא ןעבילבעג טינ זיא ?ןעשנעמ םעד ,זנוא רעביא

 טינ סע טפור ןעמ ניוא ?ןעשנעמ ַא רַאפ ךיז ןעכַאמ וצ ףורעב

 יד זיא ,"טכילפ ,, וליפא רָאג רעדָא "עבַאנפיוא , רָאנ ,ףורעב רהעמ

 ךיילג ,טינ זיא שנעמ רעד םירָאװ ,גיטכיר ץנַאנ ןעמָאנ ןופ גנורעדנע



 08 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 ץוחַא רעבָא ;"ןעפור, ןָאק סָאװ ,ןעזעוו ךילנעזרעפ ַא ,טָאג יו
 .ןעטלא םייב ךָאז יד טביילב ןעמָאנ םעד

 ןעטקעיבָא וצ ןפוא ןעסיוועג ַא ףיוא ךיז טלַאהרעפ שנעמ רעדעי

 רַאפ ןעמהענ ןעלעוו רימ .ןעדיישרעפ רענייא רעדעי ןוא ,!ןעכַאזו
 ייוצ רַאפ ןעשנעמ ןענָאילימ ןעכלעוו וצ ,ךוב סָאד לעיּפשיײיב א

 יז ןיא סָאוו .לעביב יד ,תוכייש ַא טָאהעג ןעבָאה רהֶאי דנעזיוט

 רהעמ טשינ סיואכרוד ? םענייא ןעדעי רַאפ ןעוועג יז זיא סָאװ ןוא
 טכַאמ סע רעװ !רהיא ןופ טכ ַאמ רערעדעי סָאװ ,סָאד יו

 םָאװ רעד ; טשינרָאג יז זיא םעד רַאפ ,סיוא טשינרָאג רהיא ןופ
 ַא ןוא הטרעוו ַא זיולב יז טָאה םעד רַאפ ,עימק ַא יוװ יז טכיורבעג

 ,טימרעד ךיז טלעיּפש סע רעו ;לעטימ-ףושכ ַא ןופ גנוטיידעב

 .וו .זַא .א גייצלעיּפש ַא יו רהעמ טשינ יז זיא םעד רַאפ ,רעדניק יו

 רַאפ לָאז ,לעביב יד ,יז זַא ,טננַאלרעפ םוטנעטסירק סָאד

 רעדָא ךוב עגילייה סָאד וניהד ,עגיבלעזיד ןייז ןעמעכַא

 ס'טסירק םעד זַא ,רהעפעגנוא טניימ סָאד ."טפירש עגילייה , יד

 רענייק זַא ןוא ,ןעשנעמ ערעדנַא יד ןופ קילב רעד ןייז ךיוא זומ קילב

 טימרעד .טקעיבא םענעי וצ ןעטלַאהרעּפ טינ שרעדנַא ךיז רָאט
 ןייא ,ןיז ןייא ןוא תוכייש רעד ןופ טייהנענייא יד טרעטשוצ טרעוו

 רעד ," ר ע' ת מ א , רעד סלַא טלעטשעגטסעפ טרעוו גנוניזעג
 ןעכַאמ וצ םייהיירפ ןיימס גידנעצנערגעב .ןיז "רע'תמא גיצנייא ,

 טצינערגעב טרעוו ,ןעכַאמ רחיא ןופ ליוו ךיא סָאװ ,לעביב רעד ןופ

 -עגפיוא טרעוו טרָא רהיא ףיוא ןוא ?לכב ןעכַאמ ןופ טייהיירפ יד

 רעוו .ל?ייטרוא רעדָא קילב ןעטמיטשעב ַא ןופ גנַאװצ רעד טלעטש

 רעד ןופ תועט רעגנַאל ַא זיא לעביב יד זַא ,לייטרוא ןַא בָא טיג סע

 .ש י ר ע כ ע ר ב ר עפ --- טלייטרוא רעד ,טייהשנעמ

 טלעיּפש רעדָא יז טסיירעצ סָאװ ,דניק סָאד זַא ,זיא טקַאפ רעד

 וצ וצ טגעל רעכלעוו ,ַאּפלַאוהַאטַא ַאקניא רעד רעדָא ,טימרעד ךיז

 יז ןעוו ,גנוטכַארעפ טימ קעװַא יז טפרַאו ןוא רעיוא ןייז רהיא

 יו ,לעביב רעד ןעגעוו גיטכיר ױזַא טקנוּפ ןעלייטרוא ,םוטש טביילב

 רעד יוװ רעדָא ,"טרָאװ ס'טָאג, רהיא ןיא טביול רעכלעוו ,חלג רעד

 -שנעמ ןופ טיײברַא ענשטַאטרַאּפ יד ןָא יז טפור רעכלעוו ,רעקיטירק

 זיא ,ןעכַאז יד טימ ךיז ןעהעגעב רימ ױזַא יו םיִרָאוו ,דנעה עכיל



 רענריטש םקַאמ 44

 -ּפַאק רעזנוא ןופ ,ןעליוו ןעטונ רעזנוא ןופ השעמ ַא

 ,ןעצרַאה רעזנוא ןופ טסולג םעד טיול ייז ןעכיורבעג רימפ :זיר

 ןע נָא ק רימ יוו טקנוּפ ייז ןעכיורבעג רימ.,טגָאזעג רעגיטכיר רעדָא

 יד ןוא לעגעה יו ,ןעהעז ייז ןעוו ,םיחלג יד ןעד ןעיירש סָאװרַאפ

 עוויטַאלוקעּפס לעביב רעד. ןופ ןעכַאמ ןעגָאלָאעט עוויטַאלוקעּפכ

 יו טימרעד ךיז ןעהעגעב ייז לייוו  ,רַאפהעד טַארוקַא ? ןעקנַארשנ

 ."ןעליווהטומ רעייז טיול יז ןעלדנַאהעב , רעדָא טסולגי ץרַאה רעייז

 רעד ןיא גיליווהטומ סױרַא עלַא ךיז ןענייצ רימ רעבָא ?ייוו

 סע יוװ ייז טימ ךיז ןעהענעב רימ .;ה. ,ד ,ןעכַאז ןופ גנולדנַאהעב

 ןייק טלעפעג ףָאסָאליפ םעד) -- ןעטסעב םַא זוא טלעפעז

 ןַא ןערהיּפשסױא ץלַא ןיא ןָאק רע תעב יו ,לעיפ ױזַא טינ ךאז

 ,ןעלטימ עלַא ךרוד טלעפעג ןעניטכרָאּפסטָאג םעד יו ױזַא ; "עעדיא,

 טָאג ןעכַאמ וצ ,לעביב יד ןעטלַאה-גילייה ךרוד ?שמ? רעגייטש א

 אזַא םינ ץעגרע ןיא רימ ןענענעגעב רעבירעד : (דניירפ ןייז רַאפ

 ַאזַא ,טײקגיטעהטטלַאװעג עכילרעטכריפ ַאזַא ,ןעליווהטומ ןעכילנייּפ

 -- רעזנוא ןופ טיבעג םעד טָא ףיוא דָארג יוז ,גנַאװצ ןעשירַאנ

 ךיז ןעהענעב ר י מ בױא .ןעליווהטומ םענעגייא

 ןפוא ןייא ףיוא ןעדנַאטשנעגעג ענילייה יד גידנעמהענ ,גיליווהטומ

 ףיוא ןעבָאה לעביארעפ רימ ןעלָאז סָאװ רַאפ זיא ,ןרעדנַאנַא רעדָא

 גיליווהטומ ױזַא ךיוא זנוא ןעמהענ ייז ןעוו ,רעטסייג עש'חלג יד

 הטרעװ ןענייז רימ זַא ,ןעטלַאה וא ןפוא רעייז ףיוא

 רעדנַאנַא סעּפע ןענעידהעפ רעדָא םיסרוקיּפַא יו ןרעוו וצ טנערברעפ

 ? רוזנעצ יד --- ?שמל המודכ ,ףָארטש

 וד יװ, ;ןעכַאז יד ןופ רע טכַאמ סָאד ,זיא שנעמ ַא סָאװ

 רעבירעד ."ריד ףיוא קירוצ יז טקוק ױזַא ,טלעוו רעד ףיוא טסקוק

 ףיוא ןעקוק רָאנ טזומ וד :הצע עגולק יד ךיילנ ָאד ןעמ טרעה

 דניק סָאד יװ ױזַא .וװ .זַא .א "ןעלייטרוארָאפ ןהֶא ,גיטכיר , רהיא

 ןעו ,לעביב רעד ףיוא "ןעלייטרוארָאפ ןהֶא ןוא גיטכיר, טינ טקוק

 זנוא טיג הצע ענולק ענעי !גייצלעיּפש א רַאפ יז טכַאמ סע

 ,ןַאד רָאנ עקַאט עטכיר ןעכַאז ףיוא טקוק ןעמ .ךאברעייפ .ש .ב .צ

 טרָאװ םעד רעטנוא) ?יוו ןעמ סָאװ ,ייז ןופ טכַאמ ןעמ ןעוו

 ,טָאג יװ ,ללכב ןעדנַאטשנענעג ,ןעטקעיבָא ָאד ןעמ טניימ ןעכאז

 ןוא .(.וװ .זַא .א היח ַא ,ךוב ַא ,עטבעילעג ַא ,ןעשנעמטימ ערעזנוא

 ,עטשרע סָאד ייז ףיוא קילב רעד ןוא ןעכַאז יד טינ ןענייז רעבירעד
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 ןעגנערבסױרַא ליוו ןעמ .סע זיא ןעליוו ןיימ ,סע ןיב ךיא רָאנ

 ןעקעדטנע טלעװ רעד ןיא ?יוו ןעמ ,ןעכַאז יד ןופ ןעקנַאדעג

 רעבירעד :טייקנילייה רהיא ןיא ןעבָאה ?יוו ןעמ ,טפנונרעפ

 ליו ךיא ס ָאו| ."ןעניפעג רהיא טעװ ,טכוז,, .ייז ןעמ טניפעג

 עגיטסייג ןעּפעש .ש .ב .צ לי ךיא :ךיא םיטשעב סָאד ,ןעכוז

 לעביב יד ליוו ךיא ; ןעניפעג סע ןָאק ןעמ --- לעביב רעד ןופ תוחב

 "דנירג ַא רימ רַאפ ןרעוו טעװ סע : ןעריקיטירק ןוא ןעזעל ךילדנירג

 ביילק ךיא .ןעטפערק עניימ טיול --- קיטירק ןוא גנורהעלעב עכיל

 זייוו גידנעביילק ןוא ,ןעצרַאה םוצ רימ זיא סָאװ ,סָאד סיוא רימ

 ,גיפיווהטומ --- סױרַא ךיז ךיא

 ךיא סָאװ ,?ייטרוא רעדעי זַא ,גנוניימ יד ךיז טדניב םעד וצ

 ןופ ש י נ ע פ ע ש ע ב סָאד זיא ,טקעיבָא ןַא רעביא סױרַא גָאז

 לָאז ךיא ,וצרעד רעדעיו ךימ טרהיפ גנוניימ ענעי ןוא ;  ןעליוו ןיימ

 ,שינעפעשעב ןיימ ןיא סָאװ ,לייטרוא םעד ןיא ןרילרעפ טינ ךיז

 סָאװ ,רעלייטרוא רעד ,ר ע פ ע ש ע ב רעד ןעביילב לָאז ךיא רָאנ

 ןעדנאטשנעגנעג ןופ ןעטַאקידערּפ עלַא .יינ סָאד ןופ גידנעטש טפַאש

 .ןעשינעפעשעב עניימ ,ןעלייטרוא עניימ ,ןעגנוטּפיוהעב עניימ ןענייז

 רַאפ תושממ ַא ןייז ןוא רימ ןופ ןעסיײרסױרַא ךיז ןעליוו ייז ביוא

 טבַאמ ַא ןרעוו ,ןערינַאּפמיא רָאג רימ ןעליוו ייז ביוא רעדָא ,ךיז

 ,ןָאהט וצ ךַאז עדנעגנירד רהעמ ןייק טינ ךיא בָאה ןַאד ,רימ רעכיא

 ,רימ ןיא .ה .ד ,"טשינרָאג, רעייז ןיא קירוצ ייז ןעמהענוצניירַא יו

 סָאד ,לַארָאמ ,טייקענייאיירד ,סוטסירק ,טָאג .רעפעשעב רעייז

 עכלעוו ןעגעוו ,ןעסינעפעשעב עכלעזַא טָא ןענייז וו .זַא .א עטוג

 ,ןעטײהרַאװ ןענייז ייז זַא ,ןעגָאז וצ ןעביולרע רָאנ טינ ךיז געמ ךיא

 .ן'תועט ןענייז ייז זַא ,ןענָאז וצ ךיוא ןעביולרע ךיז געמ ךיא רָאנ

 ,ץנעטסיזקע רעייז טמיטשעב ןוא טלָאװעג לָאמַא בָאה ךיא יו ױזַא

 רָאט ךיא .ץנעטסיזקעיטינ רעייז ןעלעוו ןעגעמ ךיוא ךיא ?יוו ױזַא

 יר ןעבָאה טינ רָאט ךיא ,ּפָאק ן'רעביא ןעסקַאװ רימ ןעזָאל טינ ייז
 ייז סָאװ ךרוד ,"סעטולָאסבַא ,, סָאװטע ןרעוו ייז ןעזָאל וצ טיײקכַאװש

 ןוא טכַאמ ןיימ ןופ ןעסײרסױרַא ךיז ןוא טגיבייארעפ ןרעוו ןעלעוו

 םעד וצ רעמּפָא סלַא ןעלַאפענ ךיא טלָאװ טימרעד .גנומיטשעב

 -סנעבעל ןעכילטנעגייא םעד ,טעטיליב ַאט ס  ןופ ּפיצנירּפ

 וצ קסע רהיא רַאפ סע טכַאמ עכלעוו ,ןָאינילער רעד. ןופ ּפיצנירּפ

 עניבייא , ,"ןערהירנא טינ רָאט ןעמ סָאװ ,רעמיטנילייה , ןעפַאשעב
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 סָאד ריד ןופ ןעמהענוצקעװַא ןוא ,"סגילייח, ַא ,ץרוק ,"ןעטײהרַאװ
 יע גינייד

 טקנוּפ זנוא טכַאמ טלַאטשעג ןענילייה ןייז ןיא טקעיבָא רעד
 סלַא ,טלַאטשעג ןעגילייה םינ ןייז ןיא יו ,ענעסעזעב רַאפ ױזַא
 הואת יִד ,רעכילניז סלַא יו ױזַא טקנוּפ טקעיבָא רעכילניזרעביא
 יד ןוא טייקניצייג-דלעג ,ןעדייב ֹוצ תוכייש ַא טָאה ַאינַאמ רעדָא

 -ָאיצַאר יד תעב .עפוטש ןייא ףיוא ןעהעטש טָאג ְךָאנ שינעקנעב
 רעד וצ ןעשנעמ ןעהיצוצ טלָאװעג ןעבָאה (הלכשה ילעב) ןעטסילַאנ
 רעד ןופ שינעכוז יד טגידערּפעג רעטַאפַאל טָאה ,טלעוו רעכילניז
 גנורהיר ןעפורסיורַא ןעליוו עגינייא  .טלעוו רענעהעזעגנוא
 ,ןָאצָאס) טייקגידווערהיר -- ערעדנַא יד ,(ןָאיצָאמע)
 ,(טייקגיטעהט

 -יישרעפ ַא ןעצנַאנניא זיא ןעדנַאטשנעגעג ןופ גנוסַאפפיוא יד
 ןענייז .וו ,זַא .א טלעוו ,סוטסירק ,טָאג ךיוא יו ױזַא ,עגיטרַאנעד
 םעד ןיא זיא רערעדעי .טסַאפענפיוא ןעדיישרעפ ןרעוו ןוא ןרָאװעג

 ךָאנ ןוא ,(רערעדנַא רעד יו שרעדנַא טקנעד סָאװ) "דגנתמ, ַא
 יד זַא ,טקנוּפ םעד וצ ןעמוקעג ךילדנע ןעמ זיא תוקלחמ עגיטולב
 דנַאטשנעגעג ןעגיבלעזמעד ןוא ןייא רעביא ןעגנוניימ עטצעזעגנעגעג
 זיא סָאװ ,תוסרוקיּפא יו ןרעוו טלייטרוארעפ רהעמ טינ ןעפרַאד
 .ערעדנַא יד טימ ענייא ךיז ןעגָארטרעּפ "םידגנתמ , יד .התימ בייח

 -רַאפ ,ךַאז ַא רעביא ןעקנעד שרעדנַא רָאנ ךיא לָאז רעבָא סָאװ רַאפ

 ,ץיּפש ןעטצעל ןייז וצ זיב ןעקנעד שרעדנַא סָאד ןעביירט טינ סָאװ
 ןופ ןעקנעד ,ךַאז רעד ןופ ןעטלַאה וצ רהעמ טשינרָאג זיב .ה .ד

 רעד וצ ףוס ַא טמוק ןַאד ? רהיא ןופ לת ַא ןעכַאמ ,טשינרָאנ רהיא
 -ןצפיוא סָאװ ָאטינ רהעמ זיא סע לייו ,אפוג גנוס ַאפמיוא
 טינ ,הַאללַא טינ ןיא טָאג :ןעגָאז ָאי ךיא לָאז םורָאװו .ןעסַאפ
 טָאג :טינ רעבָא םורָאװ ; טָאג --- רָאנ ,ַאװָאהעי טינ ,ַאמהַארב
 ךימ ןעמ טלעּפמעטש סָאװ רַאֿפ ? עיזוליא ןַא יו רהעמ טשינ זיא
 ֿפייוו ,רַאפרעד ? "רקיעב רפוכ,, ַא ןיב ךיא ןעוו ,קעלפ-דנַאש ַא טימ
 ןערהע ייז,) רעפעשעב םעד רעביא שינעפעשעב סָאד טלעטש ןעמ

 -- "?רעפעשעב םעד רעדייא רהעמ שינעפעשעב סָאד ןענעיד ןוא

 ,טקעיב ָא ןיעד נעש רע ה  ַא פרַאדעב ןעמ ןוא (25 ,1 רעמיור
 .ןענעיד םהיא גינע טרע ט נו א  טכע לָאז טקעיבוס רעד ידכ

 .סע זומ יא ,ןעטולָאסבא סעד וצ ןעניו ב ךיז זומ ךיא
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 ךיז םוטנעטסירק סָאדה טָאה "ןעקנַאדעג ןופ ךייר , סָאד ךרוד
 ןיא ,טייקכילרעניא ענעי ןיא קנַאדעג רעד ; טגידנעטשלָאפרעפ

 -סיזקע עדעי ,סיוא ךיז ןעשעל טלעוו רעד ןופ רעטכיל עלַא רעכלעוו

 ,ץרַאה סָאד) שנעמ רעכילרעניא רעד ,ץנעטסיזקע סיוא טרעוו ץנעט

 ןעקנַאדעג ןופ ךייר עגיזָאד סָאד .ןעמעלַא ןיא ץלַא זיא (ּפָאק רעד
 ןייז ףיוא סקניפס רעד יו טרַאה רע ,גנוזעלרע ןייז ףיוא טרַאה
 ךילדנע לָאז סע ידכ ,שינעטער ןייז ןייז רתוּפ לָאז סָאװ ,סוּפידע

 ןייז ןופ רעטכינרעפ רעד ןיב ךיא .טלעוו רעד ןופ ןהעג ןענָאק

 ןייק רהעמ טינ סע זיא ךייר ס'רעפעשעב םעד ןיא םירָאװ ,םויק
 ןופ שינעפעשעב ַא רָאנ ,טַאַאטש ַא ןיא טָאַאטש ןייק ,ךייר ןעגייא
 רעניבלעזרעד ןיא רָאנ .טיײקניזָאלנעקנַאדעג --- רעדנעפַאש ןיימ
 טלעוודז ע ק נ ַא ד עג רעטרענייטשרעפ רעד טימ ןעמַאזוצ ןוא טייצ

 ,אפונ ןָאינילער יד ןוא םוטנעטסירק סָאד ,טלעוװ-ןעטסירק יד ןָאק
 רהעמ ןענייז ,סיוא ןעהעג ןעקנַאדעג יד ןעוו רָאנ ;דנורנוצ ןהעג
 ןַא ןעקנעד ןייז זיא ןעדנעקנעד םעד רַאֿפ .עניביולג ןייק ָאטינ

 ַא ףיוא טהור סע ןוא ,"טייקניטעהט ענילייה ַא ,טײברַא ענעבַאהרע ,
 ןיא .טײהרַאװ רעד ןיא ןעביולג םעד ףיוא ,ןע ביול ג ןעטסעפ

 טרעוו ךָאנרעד ,טייקגיטעהט ענילייה ַא ןָאהט-הלפת סָאד זיא ביוהנֶא
 ןעניטפנינרעפ ַא ףיוא ןעטיברעפ "שפנה תוכּפתשה , ענילייה יד טָא
 ןייז ןָא ךיוא טלַאה ןעקנעד סָאד רעבָא ,"ןעקנעד, ןעגיד'לכש ןוא
 ןיא ןוא ,"טייהרַאװ רענילייה , רעד ןיא סיזַאב-סנעביולג ןעטסעפ
 טהערד טייהרַאוװ ןופ טסייג רעד עכלעוו ,ןישַאמ ערַאברעדנואוו ַא רָאנ
 -נעסיוו עיירפ יד ןוא ןעקנעד עיירפ סָאד .ןענעיד וצ םהיא ידכ ,ןָא
 ךיא טינ ,יירפ ןיב ךיא טינ םירָאװ -- ךימ טניטפעשעב טפַאש
 -- ךימ טניטפעשעב ןוא יירפ זיא ןעקנעד סָאד רָאנ ,ךיז גיטפעשעב
 סָאד ; "עכילטעג , סָאד רעֹדָא עשלעמיה סָאד ןוא לעמיה םעד טימ

 סע רָאנ ,עכילטלעוו סָאד ןוא טלעוו רעד טימ ךילטנעגייא טסייה

 -ענמוא טלעו יד רָאנ טניימ סע :טלעוו "רעדנַאנַא  טימ טניימ
 ןעניטפעשעב ךיז לָאז ךיא ,ױזַא טכַאמענ ןוא ,טקוררעפ ןוא טרהעק
 -רע פ ַא סע ןיא רעבירעד ,טלעװ רעד ןפ ןעזעוו ן'טימ

 -לעטימנוא רעד רַאֿפ דנילב ןיא רעדנעקנעד רעד ,טי י הט קי ר
 רע :ןרעטסיימ ֹוצ ייז חכב טינ זיא ןוא ןעכאז יד ןופ טייקרַאב
 ןוא טסע סָאו ,רעד םירָאװ ,טינ טסינעג ,טינ טקנירט ,טינ טסע
 ןעסע טסעגרעפ רע ;רעדנעקנעד רעד טינ לָאמנייק זיא ,טקנירט
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 ןייז ,ןעבעל ןיא ךיז ןעטײברַאפױרַא ןייז טסעגרעפ ,ןעקנירט ןוא
 טסענרעפ רע :;ןעקנעד סָאד בעילוצ .וו .זַא .א הנויח רַאֿפ גרָאז

 .תולפת ןיא ןָאטעגניירַא זיא סָאװ רעד ךיוא טסעגרעפ סָאד יו ,סָאד

 ַא יו סיוא רעבירעד רע טקוק ןעשנעמ-רוטַאנ ןעגיטפערק םעד ייב
 םהיא טלַאה רע וליפא ןעוו ,ה טוש ַא ,קירדנעמש רעניד'פרוטמ
 ףיוא ןעקוק ןענעלפ עניטייצרַאפ יד יוװ ױזַא ,ןענילייה ַא רַאפ

 לייוו ,תענושמ זיא ןעקנעד עיירפ סָאד .ענילייה ףיוא יו םיענושמ

 -רע ניא ר עד ןופ גנונעוועב ענייר 4. ַאזיא סע
 ,ןעשנעמ ןע כי? ר עני א ןיולב םעד ופ ,טייק כיל
 רעד .,ןעשנעמ םעד ןופ ענירעביא סָאד טלענער ןוא טרהיפ רעכלעוו

 יד רָאפ ךיז טימ ןעלעטש ףָאסָאליפ רעוויטַאלוקעּפס רעד ןוא ןַאמַאש
 םעד ןופ רעטייל ןפיוא ּפערט עטשרעטנוא ןוא עטשרעביוא

 ןוא ןַאמַאש רעד .,לָאגנָאמ -- םעד ןופ ,ןעשנעמ ןעכילרעניא

 ןא רעטסיינ ,םידש ,תוחור טימ ןעפמעק ּףָאסָאליפ רעד
 .רעטעג

 סָאד ןעדיישרעפ ירמנל זיא ןעקנעד ןעייר פ םעד טא ןופ
 ךימ טרהיפ סָאװ ןעקנעד ַא ןעקנעד ןיימ ,ןעקנעד ענעגנייא
 טצעזעגטרָאפ טרעוו ןוא רימ ןופ טרהיפעג טרעוו טרהעקרעפ רָאנ ,טינ

 ענענייא עניזָאד סָאד .טלעפענ רימ יו םעד טיול ,טלעטשעגבָא רעדָא

 ןעניבלעז ן'פיוא ןעקנעד ןעיירפ םעד ןופ ךיז םעדיישרעטנוא ןעקנעד
 רימ יו נידעירפעב ךיא עכלעוו ,טייקכילניז ענענייא יד יוװ ,ןפוא
 רעטמיוצעגנייא-טינ ,רעיירפ רעד ןופ ךיז טעדיישרעטנוא ,טלעפעג
 ,רבונ ךימ ןיא עכלעוו ,טייקכילניז

 רעד עיפָאסָאליפ רעד ןעצעזדנורג יד , קרעוו ןייז ןיא ךַאברעייפ
 םעד ןיא ןייז סָא ד ףיוא טכיוועג דנַאנַאכָאנ טגעל "טפנוקוצ
 רע קרַאטש יו ,סעיצקַארטסבַא ןיא ןעקעטש ךיוא רע טכיילב טרּפ

 ; עיפָאסָאליפ עטולָאסבַא יד ןוא לעגעה ןענעקטנַא ןייז טינ לָאז
 ,"ףיא רעד , וליפא יו ױזַא ,עיצקַארטסבַא ןַא זיא "ןייז סָאד , םירָאוו

 ךֹיא ,ןײלַא עיצקַארטסבַא ןַא זילב טינ ןיב ףךיא רהעמ טשינ

 ַא רעדָא עיצקַארטסבַא ןַא וליפא אליממ ,ןעמעלַא ןיא ץלַא ןיב

 רעניבלעזרעד ןיא רעבָא ,קנַאדענ ַא זיולב טינ ןיב ךיא ; טשינרָאג
 -רעפ לענעה .טלעװ-ןעקנַאדענ ַא ,ןעקנַאדעג ןופ לופ ךיא ןיב טייצ
 סָאד ."גנוניימ, --- יד ,עגיניימ סָאד ,ענעגייא סָאד טלייטרוא

 סע זָא ,טסעגרעפ סָאװ ,ןעקנעד טרָאס רענעי זיא ןעקנעד עטולָאסבָא
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 טריטסיוקע סע זַא ןוא ,סע קנעד ךיא ןַא ןעקנעד ןיימ ןיא

 סָאד רעדעיוו ךיא גנילשרעפ ,ךיא סלַא רעבָא . ר י מ ךרוד רָאנ

 -יימ ןיימ רָאנ ןיא סע ןוא ,םעד רעביא תיבה:-לעב ןיב ,עגיניימ

 ,ןעטכינרעפ .ה .ד ,ןרעד נע עגר עדעי ןָאק ךיא עכלעו ,גנונ

 לי ךַאברעיפ .ןרהעצפיוא ןוא ,ךיז ןיא ןעמהענניירַא קידוצ

 -ע בנוא סָאד טימ "ןעקנעד סעטולָאסבַא, ס'לענעה ןעגָאלש

 טוג יױזַא טקנוּפ רימ ןיא רעבָא זיא ןייז סָאד .ןייז עטגעיו

 ערעדנַא סָאד יו ,ןייז ןיימ זיא סע .ןעקנעד סָאד יוו טנעיזעב

 .ןעקנער ןיימ ןיא

 זיב יו רעטייוו טינ ,ךיז טהעטשרעפ ,ךַאברעייפ טמוק טימרעד

 םישו ח יד ךיורבעג ךיא זַא ,זייוועב ןעניטכיוו טינ ךיז רַאפ םעד וצ

 ןהֶא ןעמוקסיוא ןעצנַאגניא טינ ןָאק ךיא זַא רעדָא ,ךַאז רעדעי רַאפ

 -סיזקע ךיא ןעוו ,ןעקנעד טינ ךיא ןָאק סיוועג .,ןענַאנרָא עגיזָאד יד

 רַאפ .ח .ד ,ןעלהיפ וצ ייס ,ןעקנעד וצ ייס רעבָא .ךילניז טינ ריט

 לב םדוק ךיא ךיורבעג ,עכילניז סָאד רַאּפ יוװ ,עטקַארטסבַא סָאד

 ןעגיצנייא םעד טָא ,ךימ ןעטמיטשעב ץנַאג םעד טָא ,ףימ

 טינ ךיא טלָאװ ,.ש .ב .צ לעגעה ,רעד .טָא ןעוועג טינ ךיא טלָאװ

 טלָאװ ךיא ,רעטציא רהיא ףיוא קוק ךיא יו ,טלעוו רעד ףיוא טקוקעג

 -לעוו ,םעטסיס ןעשיפָאסָאליפ םענעי דהיא ןופ ןעבילקעגסױרַא טינ

 טלָאװ דיא וו .זַא .א סױרַא רחיא ןופ ביילק ?ענעה םֶלַא ךיא ןעכ

 העבָא ,ךיוא ייז ןעבָאה ןעשנעמ ערעדנַא יו ,םישוח טַאהעג עקַאט

 .רעטציא סע ץונעב ךיא יו ױזַא טצונעב טינ ייז טלָאװ ךיא

 "סימ רע זַא *ףרואוורָאפ םעד ן'לעגעה טכַאמ ךַאברעייפ

 עגינייא רעטנוא טהעטשרעפ רע סָאװ טימרעד ,ךַארּפש יד טכיורכב

 עכילריטַאנ סָאד סָאװ רַאפ ,סָאד רעדייא ,סערעדנַא סעּפע רעטרעוו

 "מעד ןיילַא רע טהעגעב ךָאד ןוא ;ןָא ייז טמהענ ןייזטסואוועב

 -כיוו ַאזַא "ךילניז , טרָאװ םעד וצ טיג רע ןעוו ,רעלהעפ ןעגיבלעז

 רע טביירש ױזַא .טכיורבעג טינ ףךילנהעוועג טרעוו סָאװ ,ןיז ןעניט

 -נעקנַאדעג ,ענַאפָארּפ סָאד טינ זיא עכילניז סָאד , :69 טייז ףיוא

 ךיז ןופ ךיז טהעטשרעפ סָאװ ,ףיואנעביוא ןופ טגעיל סָאװ ,עזָאל

 "נַארעג סָאד ,עגילייה סָאד טרהעקרעפ זיא סע רעבָא ביוא ."ןייֿלַא

 "רעפ ןַאק ןעמ סָאװ סָאה ,ןעגרָאברעּפ טגעיל סָאװ סָאד ,עלופנעק
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 זיא ןַאד -- שיעדנַא סעּפע ןופ גנולטימרעפ ַא ךרוד רָאנ ןהעטש

 -ניז סָאד .עכילניז סָאד טפור ןעמ סָאװ ,סָאד רהעמ טינ סָאד ןיוש

 סָאװ ;םישוח יד ,ןעניז יד רַאפ ןיא סָאװ ,סָאד רָאנ זיא עכיל

 טימ ןעסינעג עבלעוו ,ענעי רַאפ רָאנ ןעסינעג ךיז טזָאל סע רעבָא

 סונעג םעד רעבירַא טייוו ןעהעג עכלעוו ,םישוח יד רעדייא ר העמ

 -כעה זיא סָאד ,םישוח יד ךרוד גנומהענעב יד ןוא םישוח יד ןופ

 יד .ה .ד ,םישוח יד ףרוד טרהיפעגוצ רעדָא טלעטימרעפ סנעטס
 רעבָא ,ןעכיירגרעד וצ סָאד גנוגניד עב. ַא יװ ןענעיד םישוח

 טינ לָאז סָאה סָאװ --- עכילניז סָאד .סעכילניז רהעמ טינ זיא סע

 ןא סע טרעוו ,רימ ןיא ןעמונעגפיוא טרעוו סע דלַאביװ --- ןייז

 עכילניז ןעבָאה רעדעיו ןעגעווטסעדנופ ןָאק סָאװ ,סעכילניזנוא
 .נולב ןיימ ןוא ןעלהיפעג עניימ גידנעגערפיוא .ש .ב .צ ,ןעגנוקריוו

 א טייקכילניז רעד טיג ךאברעייפ סָאװ ,טוג ןיוש זיא סע
 -עטַאמ םעד ןעדיילקעב ייברעד רָאנ ןָאק רע רעבא ,ץַאלּפ ן'דובכב
 רעהַא זיב זיא סָאװ ,סָאד טימ "עיפָאזָאליפ רעיינ ,, ןייז ןופ םזילַאיר

 -ולָאסבַא , רעד טימ -- םזילַאעדיא םעד ןופ םוטנעגייא סָאד ןעוועג

 -נייא ךיז ןעזָאל ןעשנעמ יו ,גינעוו ױזַא טקנוּפ ."עיפָאזָאליפ רעט

 ,טיורב ןהֶָא ,ןיילַא "עגיטסייג, סָאד ןופ ןעבעל ןָאק ןעמ זא ,ןעדער
 ןיוש זיא רעכילניז סלא זא ,ןעביולג םהיא ייז ןעלעוו גינעוו ױזַא

 .וװ .זא .א לופנעקנַאדעג ,גיטסייג .ה .ד ,ץלַא שנעמ ַא

 ,סָאד .טגיטרעפטכערעג טשינרָאג טרעו ן י י ז סָאד ךרוד
 סָאװ ,סָאד יו טונ ױזַא ,טריטסיזקע ,ןעקנַאדעג עניימ ןיא זיא סָאװ
 טריטסיזקע סַאנ ן'פיוא ןייטש רעד : ןעקנַאדעג עניימ רעסיוא זיא
 -ייז עדייב .ךיוא טריטסיזקע םהיא ןעגעוו גנולעטשרָאפ ןיימ ןוא

 רעד ןופ םיור םעד ןיא רענעי ,ןעמיור ענעדיישרעפ ןיא רָאנ ןענ
 ןופ לייט א ןיב ךיא םיראוו , ר י מ ןיא ,ּפָאק ןיימ ןיא רעד ,טפול
 | .סאג יד יוװ ,םיור םעד

 ןערלוד עטריגיליווירּפ רעדָא (רעדעילגטימ-ךעצ) סקינעדליג יד
 ןעמוק עכלעוו ,ןעקנַאדעג ענייק .ה .ד ,טייהיירפ-ןעקנַאדעג ןייק טינ

 רעבעג רעגיזָאד רעד געמ --- "סטוג סעלַא ןופ רעבעג, םעד ןופ טינ

 "ימיא ביוא .שרעדנַא סעּפע רעדָא ךריק ,טסּפױּפ ,טָאג ןעסייה
 -העצרעד סע רע זומ ,ןעקנַאדעג עכילצעזעגנוא ענױזַא טָאה רעצ
 ןייז ןרעהסיוא ןוא ,הדותמ ךיז זיא רע ןעמעוו רַאפ ,חלג םעד ןעל
 רהעמ ןיוש ןאק קנַאדעג רעיירפ דעד ןענַאװ זיב ,גנַאֿפ ױזַא רפומ
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 טגרָאז טסייניךעצ רעד .שטייב-ןעפַאלקש יד ןענָארטרעכירַא טינ

 טינרָאג ןעלָאז ןעקנַאדעג עיירפ יד זַא ,םינפוא ערעדנַא ףיוא ךיוא

 יד ןעמעוו .גנוהיצרע רענולק ַא ךרוד לכ םדוק --- ןרעוו ןרָאבעג

 טּפַאלקעגניירא גירעהעג יװ ןענייז לַארָאמ רעד ןופ ןעּפיצנירּפ

 יירפ רעדעיװ ןרעוו טינ לָאמנייק ןיוש טעװ רעד ,ּפָאק ןיא ןרָאװעג

 תואמר ,ןרעוש שלַאפ ,הליזנ ;ןעקנַאדעג עשילַארָאמ ןופ

 "נאדעג ןייק סָאװ ,ןעעדיא עסקיפ םהיא ראפ ןעכיילב .ג .ד .א

 "נארעג ענייז טאה רֶע .ייז ןופ טינ םהיא טצישעב טייהיירפ-ןעק

 .ייברעד טביילב ןוא "ןעביוא ןופ , ןעק

 רעדָא סעיסעצנַאק ןעבָאה סָאװ ,יד ייב שרעדנַא ןזיא סע

 "גַארעג ןערימרָאפ ןוא ןעבָאה ןענָאק זומ רערעדעי .,ןעטנעטַאּפ

 עיסעצנָאק יד רעדָא טנעטַאּפ םעד טָאה רע ןעוו ,ליוו רע יו ןעק

 .עינעליוויר ּפ רעדנוזעב ןייק טינ רע ףרַאדעב ,ןעקנעד ףיוא

 רענייא רעדעי זיא ,"גיטפנינרעפ ןענייז ןעשנעמ עלַא , רעבָא יו ױזַא

 ,ןעבָאה וצ ןוא ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג ײלרעלַא ךיז ןעצעזוצניירא יירפ

 רעדָא ןרעסערג א ,ןעטייקגיהעפ עכילריטאנ ףיוא טנעטַאּפ םעד טיפ

 רסומ םעד ןעמ טרעה טציא .ןעקנַאדעג ןופ םוטכייר ןרענעלק

 ,"ןעגנוגייצרעביא ןוא ןעגנוניימ עלא ןעצעש זומ , ןעמ זא ,לבשה

 -עלָאט,, ןייז זומ ןעמ זא ,"טגיטכערעב זיא גנוגייצרעביא עדעי, זַא

 .וװ .זא .א "ןעגנוניימ ס'נעשנעמ ערעדנַא וצ טנַאר

 ןוא ,ןעקנַאדעג עניימ טינ ןענייז ןעקנַאדעג ערעייא רעבָא

 העסעב ליוו ךיא רעדָא ."ןעגעוו עניימ טינ ןענייז ןעגעוו ערעייא

 ,ןעקנאדעג ע ני י מ ןענייז ןעקנַאדעג ערעייא : טרהעקרעפ ןעגָאז

 יז ּפַאלקעצ ןוא ?יוװ ךיא יװ טלַאװ ןוא טלַאש ךיא עכלעוו טימ

 טכינרעפ ךיא ןוא ,םוטנעגייא ןיימ ןענייז ייז : גיצרעהמראבנוא

 ןייק רעהירפַא ךייא ןופ טינ טרַאװרעד ךיא .טלעפעג רימ ביוא ,סע

 -נַאדעג ערעייא ןעזָאלבקעװַא ןוא ןעביירעצ וצ ידכ ,גנוגיטכערעב

 ערעייא ךיוא ייז טפור רהיא סָאװ ,סיוא טינ רימ טכַאמ סע .ןעק

 | יי מ יא סע ןוא ,עניימ ייס יו ייס ןעביילב ייז ,ןעקנַאדעג

 "געטערּפ עטסוּפ ןייק טינ ,ייז טימ ןהעגעב ךיז ליוו ךיא יו ,ך ַא ז

 ,ןעקנַארעג ערעייא ייב ךייא ןעזָאל וצ ןעלעפענ רימ ןָאק סע .עיז

 ךיז ןעהילפ ןעקנַאדעג יד זא ,רהיא טניימ .ךיא גייווש ןַאד ---

 ייז ןופ ןעמהענ ןָאק רענייא רעדעי זַא ,יירפ-?עגיופ יוזא םורָא

 סלא רימ ןעגעקטְנא ייז ןעלעטשפיוא ךָאנרעד ןוא זיא סע לעעיִפיוו
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 סע סָאװ ?ןעוהירנָא טינ רָאט ןעמ ןעכלעוו ,םוטנענייא ןייז
 .סניי מ -- ץלַא זיא םורַא טהילפ

 ןוא ךיז ראפ ןעקנַאדעג ערעייא טָאה רהיא זא ,רהיא טביולג

 רהיא יו רעדָא ,ייז ראפ ןרעפטנערעפ טינ םענייק רַאפ ךיז טפראד
 ןעגעוו גנונעכער א ןעבעגבָא טָאג רָאנ טפראד רהיא ,עקַאט טגָאז

 ןוא ,רימ ןרעהעגנ ןעקנַאדעג עניילק ןוא עסיורג ערעייא ,ןיינ ? ייז

 ,טלעפעג רימ יו ייז לעדנַאהעב ךיא

 ךיא ןעוו ,ןַאד טשרע ס נ ע ג י י א ןיימ ןיא קנַאדעג רעד

 ףרַאד ךיא ןעוו ,ןעבעל ןייז טימ טונימ עדעי ןעריקיזיר וצ טיירג ןיב
 -רע פ א סָאד זיא ,ןרָאלרעפ טהעג רע ביוא זַא ,ןעבָאה ארומ טינ

 ןיימ .ןרָאלרעפ בָאה ךיא זא ,סע טניימ ,רימ ראפ טסו?

 ןָאק םהיא ךיא ןעוו ,טלָאמעי טשרע קנַאדעג רעד זיא סנעגייא
 ןעוו ,טינ לָאמנייק ךימ רע רעבָא ,ןעכַאמ נינעהטרעטנוא ָאי עקַאט

 ןעכַאמ טינ לאמנייק ,שיטַאנַאפ ןעבַאמ טינ לָאמנייק ךימ ןָאק רע

 ,גנוכילקריוורעפ ןייז ןופ נייצקרעוו א ראפ

 ןעבָאה ןָאק ךיא ןעוו ,טריטסיזקע טייהיירפ-ןעקנַאדעג ,ָאזלא
 -נַאדעג יד ןרעוו רעבָא םוטנעגייא ;ןעקנַאדענ עכבילגעמ יײלרעלַא

 .םיתבילעב יד ןרעוו םינ ןענָאק ייז סָאװ ,םעדכרוד טשרע ןעק

 ןעקנַאדעג | ע ש ר ע ה טייהיירפ-ןעקנַאדעג ןופ טייצ רעד ןיא
 -?אהרעפ ןַאד ,םוטנעגייא-ןעקנַאדעג סָאה רעבָא ךיא לעוּפ ;(ןעעדיא)
 .ןעסינעפעשעב עניימ יוו ךיז ייז ןעט

 סָאד ןיא ?עיפוזַא ןעגנורדעגניירא טינ עיכרַארעיה יד טלָאװ
 הטומ ןעדעי ןעשנעמ םעד ןופ ןעמונעגקעווַא טָאה יז זא ,עטסרעניא
 רשפא ןענָאק עכלעוו ,ןעקנַאדעג .ה .ד ,ןעקנַאדעג עיירפ ןעכָאה וצ
 -נַאדעג יד ןעטכַארטעב טזומעג ןַאד ןעמ טלָאװ ,טָאנ ןעלעפעג טינ

 "יידרעפ ?שמל יװ ,טרָאװ ןעטסוּפ ַאזא טקנוּפ ראפ טייהיירפ-ןעק

 .טייהיירפ-סננוה
 קנאדעג רעד רימ טרעוו ןעשנעמ-ךעצ יד ןופ גנוניימ רעד טיול

 ךיא ףו ז רעקנעדיירפ יד ןופ גנוניימ רעד טול ,ןעכעגעג

 -ופעג ןיוש טייהראוו יד זיא לַאפ ןעטשרע םעד ןיא .קנאדענ םעד

 העד ןופ רעבעג םעד ןופ יז זופ ךיא רָאנ ,ןַארַאפ זיא ןוא ןענ

 זומ לַאפ רעדנַא םעד ןיא ;ןעמוקעב -- דסח יּפ לע טײהרַאוװ
 רעד ןיא טנעיל סָאװ ,לעיצ א זיא יז ןוא ןעכוז טשרע יז ןעמ
  ,ןעפיולכַאנ ףרַאד ךיא ןעכלעוו ךָאנ ,טפנוקוצ
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 (קנאדעג רע'תמא רעד) טייהראוו יד טנעיל ןעלעפ עדייב ןיא
 ייס ,ן ע מ ו ק ע ב וצ יז בערטש ךיא ןוא ,רימ ןופ ןעסיורד ןופ

 -רעפ ןעגייא) גנוברעוורעד ךרוד ייס ,(דסח יּפ לע) קנעשעג ךרוד

 ,ןיינ (2 ;םויגעליווירּפ א זיא טייהראוו יד (1 ןכב .(טסנעיד

 ןוא ,ןעמעלַא רַאפ |ןעפָא! ט נ ע ט ַא ּפ זיא רהיא וצ געוװ רעד

 ןייק טינ ןוא ךריק יד טינ ,רעטָאפ רעגילייה רעד טינ ,לעביב יד טינ

 ןָאק ןעמ רעבָא ; טייהראוו רעד ןופ ץיזעכ ןיא טינ זיא רערעדנַא

 .עיצַאלוקעּפס --- ךרוד ץיזעב ןיא ןענירק יז

 עננב זָאל םֹוטנעניי א ןענייז ,טהעז ןעמ יוװ ,עדייב

 ןעד) ן ה ע ? סלא רעדעווטנע רהיא ןעבָאה ייז :;טייהראוו רעד

 סלַא ;רעניצנייא ןייק טינ זיא .ש .ב .צ "רעטָאפ רעגילייה , רעד

 רעבָא ,.וו .זא .א סנעמעלק ,םוטסקיס רעד טָא רע זיא רעגיצנייא

 ,.װ .זא .א סנעמעלק ,סוטסקיס סֶלַא טייהראוו יד טינ טָאה רע

 רעדָא --- ,(טסייג א סלַא .ח .ד ,"רעטָאפ רעגילייה , סלַא ןרעדנָאז

 "יווירּפ) עגינעוו ראפ רָאנ יז זיא ןהעל סלא .5ַאעדיא סא

 .(עטריטנעטַאּפ) ןעמעלא ראפ יז זיא ?אעדיא סלא ,(עטריגיל

 ריס : רעד זיא ,סע טסייה ,טייהיירפ-ןעקנַאדעג ןופ ןיז רעד

 ןופ ןענעוו יד ףיוא ןוא רעטסניפ רעד ןיא םורַא עקַאט ןעלדנַאװ

 ןרעטנהענרעד געוו םעד טָא ףיוא ךיז ןָאק רערעדעי רעבָא ,תועט

 געוװ ןעגיטכיר ן'פיוא רע זיא ןכב וא ,ט יי ה ראו רעד וצ

 טייהיירפ-ןעקנַאדעג .(.וז .זא .א "םיוה ןיא ןערהיפ ןענעוו עלַא,)

 -יי א ןיימ םינ זיא קנאדעג רע'תמא רעד זא ,רעבירעד טייטעב

 יװ זיא ,סנעגייא ןיימ ןעוועג טכָאװ רע ביוא םיראו ; ס נע ג

 ? םהיא ןופ ןעלייטבָא טנַאקעג ךימ ןעמ טלָאװ יוזא
 טלעטשענפיוא טָאה ןוא יירפ ץנַאג ןרָאװעג זיא ןעקנעד סָאד

 סע .ןעסַאּפוצ ךיז זומ ף י א עכלעוו וצ ,ןעטייהראוו עסַאמ א

 ןעכַאמ וצ ןוא ם ע ט סי ס א ןיא ןענידנעטשלַאפרעפ וצ ךיז טכוז

 ,.ׂש .ב .צ ;טַאַאטש םעד ןיא ."עיצוטיטסנָאק , עטולאסבא ןַא ךיז ןופ

 טכארבענסױרַא טָאה סע זיב ,גנַאל ױזַא עעדיא יד טכוזענ סע טָאה

 ;ןעדעירפוצ ןייז זומ ךיא ןעכלעוו ןיא ,"טַאאטשיטפנונרעפ , םעד

 ,טכוזעג ננאק יוזא סע טָאה (עיגָאלָאּפָארטנַא רעד ןיא) ןעשנעמ ןיא

 ."ןע ש נ ע מ םעד ןענופעג טָאה, סע זיב
 ףָאנ ןערנעביולג םעד ןופ ךיז טדיישרעטנוא רעדנעקנעד רעד

 ההעמ לעיפ טביול ג ,רעדנעקנעד רעד ,רע טָאװ ,םעדכרוד
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 ייב) ןעביולג ןייז ייב ךיז טלַאה רעכלעוו ,רעדנעביולג רעד רעדייא
 -נעקנעד רעד רעדייא רעגינעוו לעיפ טקנעד ןוא ,(ןימאמ ינא ןייז
 רעד ואוו ,ןעמנַאד-סנעביױלג דנעזיוט טָאה רעדנעקנעד רעד רעד
 טנניירב רעטשרע רעד רעבָא ;עכילטע טימ סיוא טמוק רעגיביולג

 טמהענ ןַאד ןוא ,גנַא הנע מט ַאזוצ א ןעמגָאד ענייז ןיא ןיירא

 -ַאשבִא רעייז ןופ בַאטשסַאמ םעד ראפ גנַאהנעמאזוצ םעד ןָא רע
 םוצ טינ םהיא טסאּפ ערעדנַאנא רעדָא עמנַאד ןייא ביוא  .גנוצ
 ,סיורא יז רע טפרַאװ ,לעמור

 ערעייז ןיא עדנעביולג יד וצ לעלַארַאּפ ןעפיול עדנעקנעד יד
 זיא סע ןעוו, : ןעגָאז עניביולנ יד סאוו טאטנשא ,רעטרעװכירּפש

 זיא סע ןעוו , : ייז ןעגָאז ,"ןעגיליטרעפ טינ סע רהיא טעוװ ,טָאג ןופ

 יד טָאג טינ :טַאטשנא ;"רהַאו סע טביילב ,טייהראוו רעד ןופ

 ."ערהע יד טייהראוו רעד טינ, ,ייז ןעגָאז --- {'הל דובכ ונת) ערהע
 ; טגָאז טייהראוו יד רעדָא טָאג יצ ךיילג ץנַאנ רעבא זיא רימ
 .ןענָאז ך י א ליוו ?כ םדוק

 ןייז "טייהיירפ עטקנערשעבנוא , א ןָאק יוזא יו ,סנענירעביא
 ? טפאשלעזעגנ רעד רעדָא טאַאטש םעד ןופ בלַאהרעניא ראבקנעד
 םעד ןענעקטנַא םענייא ןעצישעב גיטכיר ץנאג ןָאק טַאַאטש רעד
 ךרוד רהאפעג ןיא ןעלעטש טינ ךָאד רע ןָאק ןיילא ךיז רעבָא ,ןרעדנַא

 -נייא-טינ רענעפורעגיוזא ןא ךרוד ,טייהיירפ רעטצינערנעבנוא ןא
 רעד ענונב טַאַאטש רעד טרעלקרעד .ש .ב .צ יוזא .טייקטמיוצעג
 ביוא ,רענייא רעדעי טכער זיא םהיא זא ,"טייהיירפ-טכיררעטנוא,

 רערעלק רעדָא ,טַאַאטש רעד ,רע יו יוזא רָאנ טכיררעטנוא רע

 רעטרעו יד טָא .ןעבָאה סע ליוװ טכַאמ-טַאַאטש יד יו ,טנָאזעג
 ּוד ראפ טקנוּפטּפיױה רעד ןענייז "ןעבָאה סע ליוװ טָאַאטש רעד יו,

 םינ לי .ש .ב .צ סאלק רעכילטסיינ רעד ביוא .עדנערירוקנָאק
 רעד ןופ סיוא ןיילַא ךיז רע טסילש ,טַאאטש רעד סָאװ עניבלעזסָאד

 עכלעוו ,ץינערג יד .(ךיירקנארפ ןיא ?שמל) ץ נ ע ר ו ק נ ָא ק

 "וקנָאק רעדעי ראפ טַאַאטש ןיא טלעטשעגקעוװַא זייוורעגיטיונ טרעו
 ןופ טכיזפיוא-רעביוא ןוא גנוכַאװרעביא יד , ןָא ןעמ טפור ,ץנער
 -עהעג יד טייהיירפ-טכיררעטנוא רעד גידנעזייוונָא ."טַָאַשאטש םעד
 רעד טנעכייצ ,ןעטלַאה ךיז זומ יז עכלעוו ןיא ,ןעצינערג עגיר

 "ןעקנאדעג רעד ראפ לעיִצ םָעד ןָא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא טָאָאטש
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 רעדייא ,רעטייוו טינ ?ל2 ךרדב ןעקנעד ןעשנעמ ?ייוו ,טייהיירפ
 .טקנעדעג ןעבָאה רערהעל ערעייז

 עסיורג יד, *:טגָאז א ז י ג רעטסינימ רעד סָאװ טרעה
 די ר ד מ ןיא טהעטשעב טייצ רעגיטנייה רעד ןופ םייקגירעווש
 טָאהלַאמסא .טסייג םעד ןעשרעהעב ןוא ןייז
 ,וצרעד גונעג טוג טינ יז זיא טציא ,עיסימ יד טָא טליפרע ךריק יד
 ןעזומ רימ רעכלעוו ןופ ,עיצוטיטסניא יד זיא טעטיזרעווינוא יד
 ןעלהעפרעפ טינ טעוװ יז ןוא ,טסנעיד עסיורג סָאד טָא ןעטראוורעד
 טבילפ יד ןעבָאה ,גנור יג ע ר יד ,רימ .ןעטסייל וצ סָאד

 -וירפ יד טרעדָאפ עטרַאכ יִד .,םעד ןיא רהיא ןעציטשרעטנוא וצ
 ןופ הבוטל ,ָאזלַא ."טייהיירפ-סנעסיוועג יד ןוא קנַאדעג ןופ טייה
 יד, רעטסינימ רעד טרעדָאפ טייהיירפ-סנעסיוועג ןוא-ןעקנַאדעג רעד

 !"טסייג םעד ןופ גנושרעהעב ןוא גנוטייל

 -ימַאזקע טרעוו סָאװ ,םעד טלעטשעג טָאה םזיצילָאטַאק רעד

 -ןַאטסעטָארּפ רעד ,טייקכילכריק רעד ןופ םֹורָאפ םעד ראפ ,טריג

 סע .טייסכילטסירק רעשילביב רעד ןופ םורָאפ םעד ראפ --- םזיט
 ןעלעטש םהיא לָאז ןעמ ןעוו ,גנורעסעברעפ עּפַאנק א ןעוועג טלָאװ
 55 ענור .ש .ב .צ ליוװ סָאד יו ,טפנונרעפ רעד ןופ םורָאפ םעד ראפ
 בגא רעכלעוו ףיוא) טפנונרעפ יד רעדָא לעביב יד ,ךריק יד יצ
 ע ג י 5 י י ה יד זיא (ןעפורעב ןיוש ךיז ןעבָאה ססוה ןוא רעהטול
 -רעטנוא ןייק ךאז רעד ןופ םצע ןיא טכַאמ ,טעטירָאסיוא
 ,טינ דייש

 ןעזייל וצ ךילנעמ טינ טרעוו "טייצ רעזנוא ןופ עגַארפ , יד
 סעניימעגלא ןא סעּפע זיא : ױזַא טָא יז טלעטש ןעמ ןעוו וליפא
 יד זיא ? ענלעצנייא סָאד רָאנ רעדָא ,ןעריטסיזקע וצ טגיטכערעב
 -כערעב (.וו .זא .א לַארָאמ ,גהנמ ,ץעזעג ,טַאַאטש יװ) טייחניימעגלַא
 ףךילגעמ ןַאד טשרע רָאנ טרעוו יִז ? םייהלעצנייא יד רעדָא טגיט
 -םערעב, א ןעגעוו רהעמ טינ טּפיוהרעביא טנערפ ןעמ ןעוו ,ןעזייל וצ
 -יווירּפ , ןעגעקטנא ףמאק ןעזיולב ןייק טינ טרהיפ ןעמ ןוא "גנוגיט
 טנעקרעדנָא , עכלעוו ,טייהיירפ-רהעל "עגיטפנינרעפ, ַא --- ".ןעיגעל

 ,1844 ,לֹורֹמַא ןעט95 םעד ,רעמַאק-ןעדרָאל *
 ,190 ,1 ַאטָאדקענַא **
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 ;לעיצ םוצ טינ זנוא טגנערב *,"טפנונרעפ ןופ ןעסיוועג סָאד רָאנ

 טייהיירפ-רהעל ַא ,עשי ט סי ַא ג ע ןַא רעסעב ןעפהַאדעב רימ

 ךי א ןוא ןרעה ךיז טזָאל עמיטש ןיימ ואוו ,טייהנעגייא רעדעי ראפ

 ןיימ ןרעה זָאל ךיא סָאװ .טרעטשעגנוא ןעגָאזסיורא ךיז ןָאק

 "רעפ , זיא ןיילַא סָאד ,"רַאבמהענרעפ, ךיז ךַאמ ךיא סָאװ ,עמיטש

 טימרעד ;גיטפנינרעפנוא יו סייוו-רעוו ןייז געמ ךיא ,"טפנונ

 םעד ףיוא םהענרעפ ןוא ערעדנא ןופ ןעמהענרעפ ךיז זָאל ךיא סָאװ

 ,ןיילא ךיז ךיא יוװײטוג ױזַא ,ערעדנַא ךימ ןעסעינעג ,ןיילַא ךיז ןפוא

 .טייצ רעגיבלעזרעד. ןיא ךימ ןרהעצרעפ ןוא

 זיא רעהירפ יוװ ױזַא ,ביוא ןענואוועג ןעד ןעמ טלָאװ סָאװ

 רעד ,ךיא רעלַאיַאל רעד ,ךיא רעשיסקָאדָאטְרָא רעד יירפ ןעוועג

 ךיא רעגיטפנינרעפ רעד רעטציא טכָאװ ,.וו .זא .א ךיא רעלַארָאמ

 ?ךיא ןיימ ןופ טייהיירפ יד ןעוועג סָאד טלָאװ ?  יירפ ןרָאװעג

 יירפ ןַאד זיא ,"ךיא רעגיטפנינרעפ , סלא יירפ ןיב ךיא ביוא

 -יירפ יד טָא ןוא ; טפנונרעפ יד רעדָא רימ ןיא עגיטפנינרעפ סָאד

 גיבייא ןופ זיא קנַאדעג ןופ טייהיירפ רעדָא טפנונרעפ רעד ןופ טייה

 ---ןעקנעד סָאד .טלעוו רעכילטסירק רעד ןופ לַאעדיא רעד ןעוועג ןָא

 ןעקנעד סָאד יו ױזַא ,ןעקנעד ךיוא ןעביולג רעד זיא טגָאזעג יוװ ןוא

 .ה .ד ,עדנעקנעד יד ; ןעכַאמ יירפ טלָאװעג ןעמ טָאה---ןעביולג זיא

 ; ןייז יירפ טלָאזעג ןעבָאה ,עגיטפנינרעפ יד יו טוג יוזא ,עניביולג יר

 טייהיירפ יד .ךילגעמנוא ןעוועג טייהיירפ זיא עגירביא יד ראפ

 *סעטָאג רעדניק יד ןופ טייהיירפ , יד זיא רעבא עדנעקנעד יד ןופ

 עיכרַארעיה --- עטסגיד'תונמחרבנוא יד טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ןוא

 טעטכענקרעפ רעװ ד י א םיראוו :קנַאדעג ןופ טפאשרעה רעדָא

 רעייז ךיא ןיב ןַאד ,יירפ ןעקנַאדעג יד ןענייז .קנַאדעג ם'ןופ

 טשרעהעב רעו ןוא ייז רעביא טכַאמ ןייק טינ ךיא בָאה ןַאד ,ףַאלקש

 ןופ לופ ןייז ליוו ךיא ,קנַאדעג םעד ןעבָאה ליוװ רעבא ךיא  .ייז ןופ

 ,זָאלנעקנַאדעג ןייז ךיא ליוו טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעבא ,ןעקנַאדעג

 יד רימ ראפ ךיא טלַאהעב ,טייהיירפ-ןעקנאדעג יד טאטשנא ןוא

 .טײקגיזָאלנעקנַאדעג

 ןעגידנעטשרעפ ןוא ןעריקינומַאק ןעגעוו ךיז טלעדנַאה סע ןעוו

 ןופ רָאנ ךיורבעג ןעכַאמ סיוועג ךיא ןָאק ,ןעשנעמ ערעדנַא טימ ךיז

 טי =

 ,127 ,1 ַאטָאדקענַא *
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 לייוו ,ןעפַאש ךיז ןָאק ךיא עכלעוו טימ ,ןעלטימ עבכילשנע מ יד
 רָאנ ןעקנַאדעג בָאה ךיא ,ךילקריוו ןוא .שנעמ א ךיילנוצ ןיב ךיא
 ךיוא טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ןייז ךיא ןָאק "ךיא , סלא ,שנעמ סלַא
 ןיא ,קנאדעג א ןופ ןרעוו זיול טינ ןָאק סָאװ רעד ןעקנַאדעג ןהָא
 ךַארּפש רעד ןופ טכענק א זיא רע ,ש נע מ ר ַא נ טרּפ םעד ןיא
 ןופ רצוא םעד ,עיצוטיטסניא רעכילשנעמ רעניזָאד רעד ןופ ---

 -אריט "טרָאװ סָאד ,רעדָא ךַארּפש יד .ןעקנַאדעג עכילשננעמ

 א זנוא ןענעקטנַא סיורא טרחיפ יז לייוו ,ןעטסגרע םַא זנוא טריזינ
 רָאנ ךיז טכַאבָאעב ןע ע די א ע ס קי פ ןופ עעמרַא עצנַאג

 וטסעוו ,ןעקנעד ןיא ןָאטעגניירַא טזיב וד תעב ,טשרע טציא טָא
 טסרעוו וד סָאװ ,םעדכרוד רָאנ טסריסערנָארּפ וד זא ,ןעקרעמעב

 רעטרעוו ןוא ןעקנַאדעג יִד .זָאלכַארּפש ןוא זָאלנעקנַאדעג עגר עדעי
 ןעוו ךיוא רָאנ ,טספָאלש וד תעב רָאנ טינ ,ריד ןיא ךיז ןעהעגרעפ
 םא ןַאד דָארג ,ָאי ,ןעקנעדכַאנ ןעטספעיט םעד ןיא טסטלַאה וד
 רעד ךרוד ,טײקניזָאלנעקנַאדעג רעד טָא ךרוד רָאנ ןוא .ןעטסיימ

 ןופ טייהיירפ רעדָא "טייהיירפ-ןעקנַאדעג , רעטנעקרעדנַא-טינ
 -נַאדעג ןופ טייהיירפ יד טָא רָאנ .רענעגייא ןייד וטזיב ןעקנַאדעג
 סלַא ךַארּפש יד ןעכיורברעפ וצ טייקכילגעמ יד טשרע ריד טיג ןעק
 | .םוטנענייא ןייד

 זילב סע זיא ,ןעקנעד ן יי מס טינ זיא ןעקנעד סָאד ביוא
 יד רעדָא ,טייברא-ןעפַאלקש זיא סע ;קנַאדעג רענענוּפשעגסױא ןא
 -ננַאפנָא רעד ."טרָאװ םוצ טכרָאהעג סָאװ ,רענעיד , א ןופ טייברא
 רָאנ ,קנַאדעג זיא סע רעכלעוו א טינ זיא ןעקנעד ןיימ ןופ טקנוּפ
 ןייז רעדָא טקנוּפ-דנע ןייז ךיוא ךיא ןיב רעבירעד ןוא ,ןיילַא ךיא
 א רָאנ זיא ןעקנעד ןיימ ןופ ףיולרעפ רעצנַאג רעד יו ױזַא ,לעיצ
 עטולָאסבַא סָאד ראפ ןענעגאד ;  סונעג-טסבלעז ןיימ ןופ ףיולרעפ
 -גנַאפנָא רעד ןיילַא ןעקנעד עיירפ סָאד זיא ןעקנעד עיירפ רעדָא
 גנאפנָא םעד טָא ןעלעטשוצסיורַא ךיז טרעטַאמ סע ןוא ,טקנוּפ
 טָא ןוא  .(ןייז סָאד סלַא .ש .ב .צ) עיצקַארטסבַא עטסכעה יד סלַא
 -ענסיוא רעטייוו ןַאד טרעוו ,קנַאדעג רעד רעדָא ,עיצקארטסבא יד
 | .ןענוּפש

 ןעכילשנעמ םעד ןופ ְךאְז יד זיא ןעקנעד עטולָאסבַא סָאד
 -ירעד .טסיינ רענילייה א זיא טסיינ רעכילשנעמ רעד ןוא ,טסייג
 ןעבָאה , עכלעוו ,םיחלג ןופ ךַאז יד ןעקנעד עגיזָאד סָאד זיא רעב
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 ןעסערעטניא עטסכעה, יד ראפ ?היפעג א ,"ראפרעד ,?להיפעג א

 ."טסייג םעד, ראפ ,"טייהשנעמ רעד ןופ

 ענע ס ַא ? ש ע ב א ןעטייהראוו יד ןענייז ןעגיביולנ םעד ראַפ

 עכלעוו ,ךאז א -- ןעדנעקנעד יירפ םעד ראפ ; ךַאזטַאהט א ,ךַאז

 געמ ןעקנעד עטולָאסבַא סָאד .ןרעוװו ןעסָאלשעב טשרע ךָאנ ףרַאד

 ערהיא טייקגיביולגנוא ןייז רעבָא טָאה ,גיביולגנוא יוװ סייוו-רעוו ןייז

 ןיא ,טייהראוו רעד ןיא ןעביולג א ץלא טביילב סע ןוא ,ןעצינערג

 םגידניז סע : געיז ןעכילדנע רהיא ןוא עעדיא רעד ןיא ,טסייג םעד

 סָאװ ,רעבָא ןעקנעד סעדעי .טסייג ןענילייה םעד ןעגעקטנא טינ

 רעדָא-רעטסיײג יא זיא ,טסייג ןעגילייה םעד ןענעקטנַא טינ טגידניז

 .ןעביולג-רעטסנעּפשעג

 ןופ יװ ,ןעקנעד ןופ ןעגָאזבָא גינעוו ױזַא טקנוּפ ךיז ןָאק ךיא

 רעד ןופ יו גינעוו יוזא טסייג ןופ טייקגיטעהט רעד ןופ ,ןעלהיפ

 רעזנוא ןיא ןעלהיפ סָאד יװ יוזא .םישוח יד ןופ טייקגיטעהט

 סנעזעוו יד ראפ שוח רעזנוא ןעקנעד סָאד זיא יוזא ,ןעכאז ראפ שוח

 זיא סָאװ ץלא ןיא ץנעטסיזקע רעייז ןעבָאה סנעזעוו .(ןעקנַאדעג}

 רעטרעװ ןופ טכאמ יד .טרָאװ םעד ןיא סרעדנוזעב ןוא ,ךילניז

 ןעמונעגנייא ןעמ טרעוו רעהירפא : ןעכַאז ןופ טכַאמ רעד ּךָאנ טמוק

 ןעכַאז ןופ טכַאמ יד  .גנוגייצרעביא ךרוד ךָאנרעד ,טור רעד ךרוד

 ,טכאמ רעד ןעגעקטנַא ;טסייג רעזנוא ,הטומ רעזנוא ןעמוקייב ןָאק

 םיונע יד וליפַא ןרילרעפ ,טרָאװ ןופ .ה .ד ,ננוגייצרעביא ןַא ןופ

 -ייצרעביא יִד .טפארק ןוא טכַאמרעביוא רעייז דרעזוש רעד ןוא

 ןהעטשייב ןענַאק עכלעוו ,ןעשנעמ עשי'חלג יד ןענייז ןעשנעמיסגנוג

 .לעווייט ןופ ןויסנ ןעדעי

 * ןופ ןעכַאז יד ןופ ןעמונעגקעוַא רָאנ טָאה םוטנעטסירק סָאד

 ןופ גיננעהבַאנוא טכאמענ זנוא טָאה ,גנוהיצוצ רעייז טלעוו רעד

 ןעטייהראוו יד רעביא ךיז ךיא ביוהרעד ןפוא ןעגיבלעז ן'פיוא .ייז

 -רעביא) םישוחה ןמ הלעמל ןיב ךיא יו יוזא :טכַאמ רעייז ןוא

 ריא פ .(רהאוו רעביא) תמאה ןמ הלעמל ךיוא ךיא ןיב ױזַא ,(ךילניז

 יד יװ ,גיטלינביילג ןוא לפש ױזַא ןעטייהראוו יד ןעניז רימ

 זיא סע .טינ ךימ ןרעטסיינעב ןוא וצ טינ ךימ ןעהיצ ייז ; ןעכַאז

 יד ,סייהיירפ יד טינ ,טכער סָאד טינ ,טייהראוו ןייא וליפא ָאטינ

 ,דנַאטשעב א רימ ראפ ןעבָאה לָאז עכלעוו ,.וו .זא .א טייקכילשנעמ

 "ר עוו ןענייז ייז ,ןעפרָאװרעטנוא ךיז לָאז ךיא רעכלעוו וצ ןוא
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 ןענייז טסירק םעד ראפ יו ױזַא ,רעטרעוו יו רהעמ טשינ ,רעט
 ןוא רעטרעוו יד ןיא ."ןעכאז עטסוּפ , יװ רהעמ טינ ןעכאז עלא
 לענעה יו יוזא ,טייהראוו א זיא טרָאװ סעדעי) ןעטייהראוו יד
 רַאפ ךיא ןיפעג (ןעגיל ןייק ןעגָאז טינ ןָאק ןעמ זַא ,טעטּפױהעב
 ןעניפעג ןעטסירק יד יװ גינעוו יוזא טקנוּפ ,טינ גנוטער ןייק רימ
 רעמיטבייר יד יו יוזא .הזה םלוע ילבה יד ןוא ןעכאז יד ןיא סע
 ןעטייחראוו יד ןעכַאמ יוזא ,ךילקילג טינ ךימ ןעכַאמ טלעוו רעד ןופ
 טלעיּפש ןויסנ א וצ ןעגנערב ןופ עטכישעג יד .ךילקילג טינ ךימ
 טרהיפרעפ רע ןוא ,טסייג רעד רָאנ ,ןטש רעד רהעמ טיג טציא ןיוש
 רעד ןופ ןעקנַאדעג יד ךרוד רָאנ ,טלעוו רעד ןופ ןעכאז יד ךרוד םינ
 ."עעדיא רעד ןופ ץנַאלנ, םעד ךרוד ,טלעוו

 ןרעוו ןעמונעגקעווא זומ רעטיג עניטלעוו יד טימ םענייאניא
 ,רעטיג עגילייה יד ןופ ךיוא הטרעוו רעדעי

  רעטרעװו ,ןעדער ןופ ןעמרָאפ ,ןעזַארפ ןענייז ןעטייהראוו
 א ןיא רעדָא גנַאהנעמֹאזוצ א ןיא ייז טגנערב ןעמ ןעוו ;(סָאגָאל)
 -ָאליפ יד ,טפאשנעסיוו יד ,קיגָאל יד ףיונוצ ייז ןעלעטש ,םעטסיס
 ,עיפָאז

 ןוא ןעטייהראוו יד ןעבָאה ךיא ףרַאד ןעדער ןוא ןעקנעד םוצ
 ךיא ןָאק ייז ןהִא ;ןעזייּפש יד --- ןעסע םוצ יװ יוזא ,רעטרעוו
 ס'נעשנעמ ןענייז ןעטייהחראוו יד .ןעדער טינ ןוא ןעקנעד םינ
 ייז ןענייז רעבירעד ןוא ,רעטרעו ןיא עטקירדעגסיוא ןעקנאדעג
 ייז םנה ,ןעכאז ערעדנַא יו ץנעטסיזקע ןיא ןענַארַאפ יוזא טקנופ
 ןענייז ייֵז .ןעקנעד סָאד רעדָא טסייג םעד ראפ רָאנ ןעריטסיזקע
 ןעמ ןעוו ןוא ,ןעסינעפעשעב עכילשנעמ ןוא םינינב עכילשנעמ
 ןיא ץלא טביילב ,ןעגנוקעלּפטנע עכילטעג יוװ רָאפ וליפא ייז טלעטש
 ,רהעמ ךָאנ ;רימ ראפ טייקדמערפ ןופ טפַאשנעגייא יד ןעקעטש ייז
 טרמערפרעפ רימ ייז ןרעוו ןעסינעפעשעב ענעגייא עניימ סלַא וליפא
 ,ייז ןעפַאשעב ןופ טקַא םעד ךָאנ ךיילג

 רעכלעוו ,רעגיביולג-ןעקנעד רעד זיא שנעמ רעכילטסירק רעד
 יד זא ,ליוו ןוא ןעקנַאדעג ןופ טפאשרעה-רעביוא רעד ןיא טביולג
 -רעה יד ןעגירק ןעלָאז ,"ןעּפיצנירּפ , ענעפורעגיוזא יד ,ןעקנַאדעג
 רע ןוא ןעקגאדעג יד ןעריזילַאנַא ןליפא לָאמַא ןָאק רענייא .םפאש
 רעסיוועג א ןהֶא ררַאה ןייז ראפ סיוא טינ ייז ןופ םענייק טביילק
 טקעמש רעכלעוו ,דנוח םעד וצ ךיילנ ןיירעד זיא רע רעבָא ,קיטירק
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 גידנעטש ;"תיבהדלעב ןייז , ןעניפעגוצסיוא ידכב ,ןעשנעמ יד םורָא

 רהעז ןָאק טסירק רעד .קנַאדעג |ע ד נע ש ר ע ה םעד רע טכוז

 .יד ןופ לת א ןעכַאמ ןָאק רע ,ןעריטלָאװער ןוא ןערימרָאפער לעיפ

 רעבָא לָאמעלַא :ןערהָאי רעטרעדנוה ןופ ןעפירגעב עדנעשרעה

 םעיינ א רעדָא "ּפיצנירּפ , םעיינ א סעּפע ןעכוז רעדעיוו רע טעוװ

 -עפעיט,, רעדָא ערעכעה א ןעלעטשפיוא רעדעיו לָאמעלא ,תיבה לעב

 לָאמעלַא ,טלוק ַא ןעפורסורַא רעדעיוו לָאמעלַא ,טייהראוו "ער

 -עטשקעװַא ,ןעשרעה וצ ןעפורעב זיא סָאװ ,טסייג א ןערימַאלקָארּפ

 .ןעמעלַא ראפ ץ ע ז ע ג א ןעל

 רעכלעוו וצ ,טייהראוו ןייא רָאנ ןַאראפ וליפא זיא סע ןעוו

 רע לייוו ,ןעטפערק ענייז ןוא ןעבעל ןייז ןעמדיוו זומ שנעמ רעד

 ,טפאשרעה ַא ,לעגער א וצ ןעפרָאװרעטנוא רע זיא ןַאד ,שנעמ ןיא

 .םעד וצ ט נ ע י ד סָאװ ,שנעמ א רע זיא ,װ .זא .א ץעזעג א

 יד ,שנעמ רעד ןייז לָאז סע .ש ,ב .צ ןעמ ליוװ טייהראוו ַאזַא טָא

 וו .זא .א טייהיירפ יד ,טייקכילשנעמ

 טסליװ וד יצ :ןענאז יוזא ןעמ ןָאק טייז רעדנא רעד ןופ

 ןופ בא טגנעה סָאד ,ןעקנעד טימ ןעמהענרעפ ךיז רעטייוו ףיוא

 ןיא ןעכיירגרעד טסליוו וד ב י ו א זא ,ןעסיוו רָאנ טסלָאז ;ריד

 ריד טהעטש ,ןעטַאטלוזער עגיטכיוו זיא סע עכלעוו ןעקנעד ןייד

 טייוו טסעוװ וד ןוא ,ןעמעלבָארּפ ערעווש ןוא ךס א ןעזייל וצ רָאפ

 טריטסיזקע סע .ןעגעיזעב טינ ייז טסעוו וד ואווַא ,ןהעג ןענַאק טינ

 "עגוצבִא ךיז ףורעב ןייק ןוא טכילפ ןייק ריד ראפ ,סע טסייה ,טינ

 סע טסליװ וד ביוא ;(ןעטייהראוו ,ןעעדיא) ןעקנַאדעג טימ ןעב

 ,סָאד טימ ןעצונעב ךיז טסעוו וד ביוא ,םונ ןייז טעװ ,ןָאהט רעבא

 ראפ ןָאטעגפיוא ןיוש ןעבָאה ןעשנעמ ערעדנא ןופ תוחכ יד סָאװ

 .םינינע ערעווש יד טָא ןופ גנורעלקפיוא רעד

 ןַא סיוועג ץנַאג טָאה ,סע טסייח ,ןעקנעד יו סָאװ רערעדעי

 -עבנוא רעדָא גיניזטסואוועב ןיילַא ךיז טלעטש רע עכלעוו ,עבאגפיוא

 טָאה ןעביולג וצ רעדָא ןעקנעד וצ עכאנפיוא יד רעבָא ;גיניזטסואוו

 : ןעגָאז עקַאט ריד ןעמ ןָאק לַאפ ןעטשרע םעד ןיא --- .טינ רענייק

 -רוארָאפ א ןוא ןעטקנערשעב א טסָאה וד ,גונעג טייוו טינ טסהעג וד

 ;ךאז רעד ןופ דנורג םוצ זיב טינ טסהעג ,סערעטניא ןעטלייט

 טייז רעדנא רעד ןופ .גידנעטשלָאפ טינ יז טסרעטסיימ וד ,ץרוק

 -רעד לָאמ סעדעי טינ טסלָאז וד סנעהָאנ יו רעדָא טייוו יו ,רעבָא
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 ןהעג וצ ףורעכ ןייק טינ טסָאה ,ףוס םייב לָאמעלַא וטזיב ,ןעגנאק

 טלַאה סע .טסנָאק רעדָא טסליוו וד יו ןָאהט טסגעמ ןוא ,רעטייוו
 -ענפיוא טסנָאק וד עכלעוו ,טייברא רעדנא רעדעי טימ יו טימרעד
 ןעוו ,ךיוא ױזַא .ןָאהט וצ יז קשת רעד ריד טהעגרעפ סע גיוא ,ןעב
 טינ וטיב ,ןע ב יו? 8 טינ ךאז עסיוועג ַא רהעמ טסנָאק וד
 וצ ךיז דנַאנַאכָאנ רעדָא ,ןעביולג םעד ןיא ןעגניווצ וצ ְךיִז ביוחמ
 יוזא ,טייהראוו-סנעביולג רענילייה א טימ יו טימרעד ןעגיטפעשעב

 ץנאג טסנָאק וד רָאנ ,ןעפָאזָאליפ רעדָא ןעגָאלָאעט יד ןעוהט סָאד יוו

 יד .ןהעג ןעזָאל יז ןוא סערעטניא ןייד רהיא ןופ ןעהיצבא גיהור
 ןייד ןעגעלסיוא דלאב ,ךיז טהעטשרעפ ,ןעלעוו רעטסייג עשי'חלג

 -עקלָאמש ,טייקגיזָאלנעקנאדעג ,טייקליופ יוװ טייקניזָאלסערעטניא

 -עדיױלּפ רעייז ריד לָאז רעבָא .ג .ד .א גנורַאנבָא-טסבלעז ,טייקגיפ
 רעטסכעה, רענעפורעגיוזא ןייק ,ןינע ןייק .ןערהַא טינרָאג ייר
 טינ ןיא "ךאז ענילייה , ןייק ,"טייחשנעמ רעד ןופ סערעטניא

 טימרעד ןעמהענרעפ ךיז ןוא ןענעיד רהיא וצ טסלָאז וד זא הטרעוו

 זיױלב הטרעוו רעייז ןעכוז טסגעמ וד ;ןעג עווט ר היא ןופ
 .ןעגעוטענייד ןופ הטרעוו סעּפע ר י ד ןענייז ייֵז יצ ,םעד ןיא

 רעדניק .ךורּפש רעשילביב רעד זנוא וצ טפור ,רעדניק יו םרעוו
 טשינרָאג ןעסייוו ןוא ןעסערעטניא ענילייה ןייק טינ ןעבָאה רעבָא

 וצ ץלַא יו רעסעב ייז ןעסייו ראפרעד ."ךאז רעטונג, א ןופ

 עטסעב ערעייז טיול ןרעלקעב ייז ןוא ,ץרַאה סָאד ייז טהיצ סע סָאװ
 ,ןעמוקעב וצ סָאד יוזא יו ןעטפערק

 ןעלהיפ סאד יו יוזא ,ןרעהפיוא טינ לָאמנייק טעװ ןעקנעד סָאד
 יד ,ןעעדיא ןוא ןעקנאדעג ןופ טכאמ יד רעבָא .ןרעהפיוא טינ טעוו

 ןופ טפאשרעהרעביוא יד ,ןעּפיצנירּפ ןוא ןעירָאעט ןופ טפַאשרעה

 ,גנאל יוזא ןרעיודעג טעו ע י כ ר ַא ר ע י ח יד -- ץרוק ,טסייג

 ,רענעמסטַאַאטש ,ןעפָאזָאליפ ,ןענָאלָאעט .ה .ד ,םיחלג יד ןענאוו זיב

 ,רעדניק ,ןרעטלע ,עטנעידעב ,םייבר-להוש ,ןעלַארעביל ,רעטסיליפ

 ,.וו .זַא .א ילשטנולב ,דנַאז שזרָאשז ,ןָאדורּפ ,טייל עטַארייהרעּפ

 ,ןרעיוד טעוװ עיכרַארעיה יִד .רעבעג-ןָאט יד ןייז ןעלעוו .וו ,זא ,א
 "נעד טעװ ןעמ יו ,ןעּפיצנירּפ ןיא ןעביולג טעוװ ןעמ יוװ גנַאל יוזא

 עטספראש יד םיראוו : ןעריקיטירק ייז וליפא רעדא ,ייז ןענעוו ןעק

 סט ביו ? ג ,ןעּפיצנירּפ עניטליג עֶלַא רעטנוא טבָארג עכלעוו ,קיטירק

 .םיצ ני ר פ א ןיא ךָאד ףוס ?כ ףוס
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 .ןעריישרעפ ןזיא םוירעטירק סָאד רָאנ ,טריקיטירק רערעדעי

 סָאד .םוירעטירק "ןעניטכיר , םעד ךָאנ רעבירעד ךיז ןעגָאי ןעשנעמ

 רעד .גנוצעזסיוארָאפ עטשרע יד זיא םוירעטירק עגיטכיר עגיזָאד

 א ,ּפיצנירּפ א ןופ טקנוּפדנַאטש םעד ןופ סױרַא טהעג רעקיטירק

 םעד ןופ ףַאשעב א טינ זיא ּפיצנירּפ רעד טָא .ןעביולג א ,טייהראוו

 טמהענ ןעמ ,רהעמ ְךֶאְנ ;רעקיטַאמגָאד םעד ןופ רָאנ ,רעקיטירק

 רוטלוק רעד סיוא גנוגעלרעביא לעיפ ןהֶָא רָאג ךילנהעוועג ןָא םהיא

 "טייקכילשנעמ , יד ,"טייהיירפ, יד .ש .ב .צ יװ ,טייצ רעד ןופ

 רָאנ ,"ןעשנעמ םעד טקעדטנע, טינ טָאה רעקיטירק רעד וו .זא ,א

 םעד ןופ טייהראוו א סלא ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא "שנעמ רעד,

 ךיילגוצ ןייז בגא ןָאק רעכלעוו) רעקיטירק רעד ןוא ,רעקיטַאמגָאד

 ןוא טייהראוו רעגיזָאד רעד ןיא טביולג ,(רעקיטַאמגָאד רעד ךיוא

 רעטּפַאכרעפ א ןוא ,ןעביולג םעד ןיא .ץַאז-ןעביולג ןעגיזָאד םעד ןיא

 .רע טריקיטירק ,ןעביולג םעד ןופ

 : טייהראוו זיא סע עכלעוו א זיא קיטירק רעד ןופ דוס רעד

 רהיא קיטירק רעד טיג סָאװ ,םוירעטסימ סָאד רעמיא טביילב יז

 .עיגרענע

 סָאװ ,קיטירק א ןעשיווצ דיישרעטנוא ןא ךַאמ ךיא רעבָא

 -ע גיי א ןא ןוא ,ןעמעו יב טסנעיד ןיא טה ע טש

 גנוצעזסיוארַאפ רעד רעטנוא ריקיטירק ךיא ןעוו .קיטירק רענ

 ןוא ןעזעוו םעד קיטירק ןיימ ט נ ע י ד ,ןעזעוו ןעטסכעה א ןופ

 ןופ טּפאכרעפ .ש .ב .צ ךיא ןיב :ןעגעווטנייז ןופ טרהיפעג טרעוו

 טָאה סָאװ ,ץלַא ךיא ריקיטירק ,"טַאַאטש ןעיירפ , א ןיא ןעביולג םעד

 טָא טרינעפנָאק סע יצ ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ ,םעד וצ תוכייש ַא

 -יטירק .טַאַאטש ןעגיזָאד םעד ב ע י ? ךיא םיראוו ,טַאַאטש םעד

 ןוא ךילטעג ןיא ץלַא רימ ראפ ךיז טלייטוצ ,רעמורפ סלַא ךיא ריק

 ןופ ןערהוּפש ןופ קיטירק ןיימ ראפ טהעטשעב רוטַאנ יד :שלעווייט

 ןעמענ ענױזַא ךיז ןעמהענ ןופרעד) לעוװייט ןופ ןערהוּפש ןוא טָאג

 יד ,(וו .זא .א לעצנַאק-סלעפייט ,גרעבסעטָאג ,עבַאגסעטָאג יו

 ריקיטירק וו .זא .א עגיביולננוא ןוא עגיבױלג ןופ --- ןעשנעמ

 ןַאד ,"ןעזעוו ע'תמא , סָאד סלַא ןעשנעמ םעד ןיא גידנעביולג ,ךיא

 סַאלק םעד ןוא ןעשנעמ סָאלק םעד ןיא ץלַא רימ ראפ טלַאפוצ

 .וו .זא .א ןעשנעמנוא

 םיראוו : עבעיל ןופ קרעוו א ןעבילבעג םויח דע זיא קיטירק יד



 483 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 ויא סע ןענלעו א ב ע י לו צ טכיורבעג לָאמעלא יז ןעבָאה רימ

 א ,טקודָארּפסעבעיל יא ןיא קיטירק עשיפאלקש עדעי ,ןעזעוו

 ןעיינ ןופ טָאבעג םעד טיול טרהיפעגנָא טרעוו ןוא ,טײקטּפַאברעּפ

 .1) "עטוג סָאד טלַאהעב ןוא סיוא ץלַא טבורּפ/ :טנעמַאטסעט
 .םוירעטירק סָאד ,ןייטש-בורּפ רעד זיא "עטוג סָאד , .(21.5 .ססעהט

 ןוא ןעמענ יילרעדנעזיוט רעטנוא ךיז גידנערהעקמוא ,עטוג סָאד

 -ַאמגָאד רעד ,גנוצעזסיוארָאפ יד ןעבילבעג רעמיא זיא ,ןעטלַאטשעג
 -ילבעג זיא סע ,קיטירק רעניזָאד רעד ראפ טקנוּפ רעטסעפ רעשיט

 ,םקיפ עעדיא יד -- ןעב

 ךיז זיא ,טייברַא רעד רַאפ גידנעמהענ ךיז ,רעקיטירק רעד
 ןעמ זא נידנעביולג ןוא ,טייהראוו יד ןעלייטרוארָאפ ןחֶא רעשמס
 סָאר ןעניפעגסיוא ליוװ רָע .טייהראוו יד רע טכוז ,ןעניפעג יז ןָאק
 ,"עטונ , עגיזָאד סָאד םעד ןיא טהעז ןוא ע'תמא

 א ןעלעטשפיוא יו ךאז רעדנַא ןייק טינ טניימ ןייז רעשמ
 ןוא ,ץלַא ראפ רעהירפ ןעקנעד סעּפע רעדָא ,שארב ןעקנאדעגנ

 .ח .ד ,עגירעביא סָאד ןעקנעדסיורא ן ע ט ק נ ע ד ע ג םעד טָא ןופ

 רעטרעוו ערעדנא טימ  .ךָאנ םעד טיול ןעריקיטירק ןוא סע ןעטסעמ

 ,םעּפע טימ ןעגנַאפנָא ךיז זומ ןעקנעד סָאד זא ,ןעגָאז וצ סָאד טניימ

 טלָאװ ללכב ןעקנעד סָאד ןעוו .ןרָאװעג טקנעדעג ןיוש זיא סָאװ

 ןעוו ; ןעגנאפעגנָא ןרעוו וצ טַאטשנא ,ןעגנַאפנָא טנָאקעג ךיז ןיילא

 עדנעלדנאה ענענייא ןא ,טקעיבוס א ןעוועג טלָאוװ ןעקנעד סָאד

 טהעטשרעפ ,ןאד ,ץנַאלפ יא וליפא ןיוש זיא סָאד יוװ ,טייקכילנעזרעּפ

 ךיז זומ ןעקנעד סָאד זא ,ןענעקיילבָא טנָאקעג טינ ןעמ טלָאװ ,ךיז

 ןופ עיצַאקיפינָאזרעּפ יד טֶא טארוקַא רעבָא .ךיז טימ ןעגנַאפנָא

 ס'לענעה ןיא .ן'תועט ענילהעצנוא עֶלַא ענעי סױרַא טגנערב ןעקנעד

 רעד, רעדָא ןעקנעד סָאד יו טקנוּפ ,יוזא לָאמעלא ךיז טדער םעטסיס
 -נעד סָאד ,ןעקנעד עטריציפינָאזרעּפ סָאד .ה .ד) "טסייג רעדנעקנעד

 ןיא ;טלעדנַאהענ ןוא טקנעדעג ןיילא טלָאװ (טסנעּפשעג סלַא ןעק

 "קיטירק יד, :נידנעטש סע טסייה םזילארעביל ןעשיטירק םעד

 "ןייזטסואוועבטסבלעז סָאד, :ךיוא רעדָא ,סָאד ןוא סָאד טוהט

 א סלא טליג ןעקנעד סָאד רעבָא ביוא  .סָאד ןוא סָאד טניפעג

 ןעקנעד סָאד ןייז רעשמ רעהירפא ןעמ זומ ןַאד ,רעוהט רעכילנעזרעּפ

 ךיוא זומ ,טייקכילנעזרעּפ אזא סלַא טליג קיטירק יד ביוא ; אפונ
 ףיא ןעטלָאװ קיטירק ןוא ןעקנעד .שארב ןהעטש ןעקנאדעג א
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 ןיילא ןעטלָאװ ,ןיילַא ךיז ןופ רָאנ גיטעהט ןייז טנָאקעג ןפוא םעד

 טינ םירָאװ ,טייקגיטעהט רעייז ןופ גנוצעזסיוארָאפ יד ןייז טזומענ

 ןעקנעד סָאד .גיטעהט ןייז טנָאקעג טינ ךָאד ייז ןעטלָאװ ,גידנעייז

 ,קנאדעג רעטרענייטשרעפ א זיא ךאז עטזעצעגסיוארָאפ א סלא רעבא

 רָאנ ןהענסיורא ָאזלא ןענָאק קיטירק ןוא ןעקנעד :עמגָאד ַא

 -רָאפ א ,סקיפ עעדיא א ,קנַאדעג א ןופ .ה .ד ,ע מ ג ָא ד אןופ

 .גנוצעזסיוא

 ןעביוא ןיוש זיא סָאװ ,סָאד וצ קירוצ טימרעד ןעמוק רימ
 רעד ןיא טהעטשעב םוטנעטסירק סָאד זא ,ןרָאװעג טנַאזעגסיורא

 -ילטנעגייא יד זיא סע זַא רעדָא ,טלעװ-ןעקנַאדעג א ןופ גנולקיווטנע

 רעיירפ , רעד ,"קנאדעג רעיירפ , רעד ,"טייהיירפ-ןעקנאדעג , עכ

 יד ןעפורעננָא בָאה ךיא עכלעוו ,קיטירק "ע'תמא , יד ."טסייג

 םיראוו ,קיטירק "עיירפ, יד יוזא ךיוא רעבירעד זיא ,"עשיפַאלקש ,

 .ענעגייא ןיימ טינ זיא יז

 טכַאמעג טינ טרעוו עגינייד סָאד ןעוו ,ךאז יד טהעטש שרעדנַא

 טרעוו ,טריציפינָאזרעּפ טינ טרעוו ,סנידנעייז-ךיז ראפ סעּפע ראפ

 -נעד ןיי ד ."טסיינ, רענענייא ןא יו טנידנעטשטסבלעזרעפ טינ

 ביוא רעבָא . ךד י ד רָאנ ,"ןעקנעד סָאד , סיוארָאפ טינ טצעז ןעק

 ,רימ ןופ סיוארָאפ טינ רעבָא ,ָאי ? סיוארָאפ ךיד ךָאד וטסצעז ױזַא

 --- ןיב ןעקנעד ןיימ ראפ רעהירפא .ןעקנעד ןיימ ןופ סיוארָאפ רָאנ

 א םינ טמוק ןעקנעד ןיימ ראפ רעהירפ זא ,טנלָאפ ןופרעד .ךיא

 א ןהָא זיא ןעקנעד ןיימ זא ,טנָאזעג שרעדנַא רעדָא ;קנַאדעג

 ראפ ןיב ךיא סָאװ ,ננוצעזסיוארָאפ יד םיראוו ."ננוצעזסיוארָאפ,

 -נעד םעד ןופ עט כַא מ ע ג ןייק טינ ןיא ,ןעקנעד ןיימ

 סָאד זיא יז רָאנ ,ע ט ק נע ד עג ןייק טינ זיא ,ןע ק

 זיא יז ,אפוג ןעקנעד |עטצעזעג סיוא רָאפ טינ) עטצעזעג
 סָאד זא ,רָאנ טזייוועב יז ןוא ,ןעקנעד םעד ןופ רעמיטנענייא רעד

 אזא ה.ד ,םוטנעגניי א--- יו טשינ רָאג רהעמ זיא ןעקנעד

 -רָאנ טריטסיזקע "טסייג רעדנעקנעד, א ,ןעקנעד "גידנעטשטסבלעז ,

 .טינ
 ןעמ יו ןפוא ןעכילנהעווענ םעד ןופ רהעקרעביא רעד טָא

 לעיּפש ןעטסוּפ א וצ ךילנהע ןהעזסיוא ןָאק ןעכאז יד ףיוא טקוק

 זיא סעלַא סָאד ןעמעוו ןעגנעקטנַא ,יד וליפא זַא ,סעיצקַארטסבַא טימ

 ןופ םרָאפ רענידלושנוא רעד וצ ןעבעגרעטנוא ךיז ןענָאק ,טעטכירעג
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 עשיטקַארּפ ןעדנוברעפ ןייז טינ ןעלָאז טימרעד ןעוו ,הריקח רעד

 .ןעגלָאפ

 ךיא ךַאמ ,קורדסיוא ןערָאלק ןוא ןעצרוק א ןעבעג וצ ייז ידכ

 ,סעלַא ןופ סָאמ יד זיא שנעמ רעד טינ זַא ,גנוטפיוהעב יד טציא

 רעקיטירק רעשיפאלקש רעֶד .סָאמ עגניזָאד יד ןיב ךיא זא רָאנ

 ליוו רע ןעמעוו ,עעדיא ןא ,ןעזעוו רעדנַאנא ןעניוא יד ראפ טָאה

 .ןעצעג עשלאפ יד רָאנ טָאג ןייז וצ בירקמ רע זיא רעבירעד ; ןענעיד

 ,ןעזעוו ןעניזָאד םעד בעילוצ ןָאטעג טרעוו סָאװ ,ץְלַא זיא ןעד סָאװ
 -יטירק ךיא ןעוו ,רעבא ךיא ? עבעיל ןופ טײברַא ןַא --- טינ ביוא
 רימ ךיז ךַאמ רָאנ ,ןעניוא יד רַאפ ךיז וליפא לָאמוצ טינ בָאה ,ריק

 טגנעה סע :קַאמשעג ןיימ ךָאנ ךיז ריזומַא ךיא ,ןעגינגרעפ לעסיב א
 רָאנ היצ ךיא רעדָא ,ךַאז יד ייקעצ ךיא יצ ,שינעפרעדעב ןיימ ןופ בא

 ,חיר רהיא ןיירא

 ראפפיוא ייווצ יד ןעשיווצ דיישרעטנוא רעד טרעוו רערעלק ךָאנ

 -יטירק רעשיפַאלקש רעד זא ,טכארטעב ןיא טמהענ ןעמ ןעוו ,ןעגנוס

 רעד טנעיד רע זא טניימ ,עבעיל רעד ןופ טרהיפעג טרעוו סָאװ ,רעק

 + .אפונ ךאז

 טינ ןעמ ליוו "?לכב טייחראוו יד, רעדָא |טרפב}1 טייהראוו יד
 טינ ביוא ,יז ןיא ןעד סאוו .ןעכוז יז לי ןעמ רָאנ ,ןעבענפיוא
 ע'תמא, יד וליפא ?ןעזעװ עטסכעה סָאד ,םערּפוס רטע סָאד
 םעד ןרָאלרעּפ טלָאװ יז ןעוו ,ןעלפייווצרעפ טזומענ טלָאװ "קיטירק

 טשינ טייהראוו יד זיא ךָאד ןוא .טייהראוו רעד ןיא ןעביולג
 רָאנ ,קנַאדעג א זיולב טינ רעבָא ; ק נ ַא ד ע ג -- א יװ רהעמ
 -עבנוא רעד ,ןעקנאדעג עלא רעביא טהעטש סָאװ ,קנַאדעג רעד

 רעכלעוו ,ןיילא קנַאדעג רעד ןיא יז ;קנַאדעג רערַאבטיײירטש
 יד ןופ גנוגילייהרעפ יד זיא יז ;ערעדנא עלא טשרע טגנילייה
 -רַאװ יד .קנַאדעג "רעגילייה , רעד ,"רעטולָאסבַא , רעד ,ןעקנַאדעג
 -נענעיד רָאנ םיראוו ; רעטעג עלַא רעדייא סיוא רעגנעל טלַאה טייה
 עלא ןעפרָאװעגרעטנורא ןעמ טָאה בעילוצ רהיא ןוא רהיא וצ גיד

 -ירַא טבעל "טייהראוו יד , .ןיילַא טָאנ וליפא טצעלוצ ןוא רעטעג

 יד זיא יז םיראוו ,טלעוורעטעג רעד ןופ גנאגרעטנוא םעד רעב

 -רעטעג רעכילגנעגרעפ רעגיזָאד רעד ןופ המשנ עכילברעטשנוא

 .ןיילא טײהטָאנ יד זיא יז ,טלעוו

 -ראוו זיא סָאװ : עגארפ סע'סוטַאליּפ ףיוא ןרעפטנע ליוװ ךיא
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 רעד ,עעדיא עיירפ יד ,קנַאדעג רעיירפ רעד זיא טייהרַאװו ? טייה

 סָאװ ,ריד ןופ יירפ זיא סָאוװו ,סָאד זיא טיײהרַאװ ; טסייג רעיירפ

 רעבָא .טכַאמ ןייד ןיא טינ ןיא סָאװ ,סנעגייא ןייד טינ ןיא
 -נעזרעּפנוא ,עגידנעטשטסבלעזנוא ןיטולחל סָאד ךיוא זיא טייהראוו
 טינ ןָאק טייהרַאװ ; עכילרעּפרעקנוא ןוא עכילקריוונוא ,עכיל
 -עוועב םינ ךיז ןָאק יז ,ףיוא ךיז טסלעטש וד יװ ,ףיז ןעלעטשפיוא
 טרַאװרעד טייהראוו ;ךיז ןעלקיווטנע טינ ,ךיז ןרעדנע טינ ,ןעג
 :ריד ךרוד רָאנ ןיילא טריטסיזקע ןוא ריד ןופ ץלא טמוקעב ןוא
 יד זא ,הדומ טזיב וד .,ּפָאק ןייד ןיא --- רָאנ טריטסיזקע יז םיראוו
 ,רע'תמא ןא זיא קנַאדעג רעדעי טינ רעבָא ,קנַאדעג א זיא טייהראוו

 תמאב זיא קנַאדעג רעדעי טינ ,סיוא ךיוא סע טסקירד וד יו רעדָא
 טסנעקרעד ןוא וטסעמ סָאװ טיול ןוא .קנַאדעג א ךילקריוו ןוא
 ,טייקבאווש ןיי ד ךָאנ םהיא טסעמ וד ? קנאדעג םעד
 ! ןעמוקייב טינ רהעמ ןיוש םהיא טסנָאק וד סָאװ ,םעד טיול .ה .ד

 ןאד ,קעװַא ךיד טסייר ןוא ךיד טרעטסייגעב ,רבוג ךיד זיא רע ןעוו
 זיא ריד רעביא טפאשרעה ןייז .,ן'תמא םעד ראפ םהיא וטסלַאה

 ןעוו ןוא ; טייהראוו ןייז ראפ זייוועב רעלַאטנעמוקָאד א ריד רַאפ
 ןאד ,(טּפַאכרעּפ) ןעסעזעב םהיא ןופ טזיב וד ןוא ךיד טציזעב רע
 ןייר ןענופעג וטסָאה טפלאמאד םיראוו ,םהיא ייב ליואוו ריד זיא
 טכוזעג טסָאה וד ןעו .רעטסייס ןייד ןוא ורַאה
 ןייר ךָאנ ? ןעניוצעג ךיז ץרַאה ןייד טָאה סָאװ ךָאנ ,טײהרַאװ יד
 וצ רָאנ ,טכַאמ | י יי ד וצ טבערטשעג טינ טסָאה וד !ררַאה

 ןעגיטכעמ א ןעביוהרעד טלָאװעג טסָאה וד ןוא ,ןעגיטכעמ ַא
 ןיימ ,טיײהרהַאװ יד .,("! טָאג רעזנוא ,ררַאה םעד טביוהרעד,)
 יד ןעכוז עכלעוו ,עלַא ןוא ,ררַאה רעד --- זיא ,סוטַאליּפ רעבעיל

 רעד טריטסיזקע ואוו .,ררַאה םעד ןעביול ןוא ןעכוז ,טייהראוו
 ,טסייג רָאנ זיא רָע ?ּפָאק ןייד ןיא טינ ביוא ,ןעד ,ואוו ? רראה
 ןטרָאד ,ןהעזרעד וצ ךילקריוו םהיא טסטראוורעד וד רָאנ ואוו ןוא
 -עגסיוא ןא זיולב ךָאד זיא רראה רעד .טסנעּפשעג -- א רע זיא
 סָאװ ,ןייּפ ןוא טסגנַא עכילטסירק יד רָאנ ןוא ,קנַאדעג רעטכארט

 עגיטסיינ סָאד ,רַאבטכיז עראבטניזנוא סָאד ןעכַאמ וצ טכוזעג טָאה
 ןרָאװעג זיא ןוא טסנעּפשעג םעד ןעפאשעב טָאה ,ךילרעּפרעק ---

 .ןעביולגירעטסנעּפשעג םעד ןופ רעמָאי רעכילרעדיוש רעד

 ךיז ןיא טינ וטסביולג ,טייהראוו רעד ןיא טסביולג וד ןמז ?כ

 וו .שנע ס רעועינ יי ? ע ר א ,טכענק -- א טויב ןוא
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 יד רעדייא רהעמ טזיב וד ,רעגיטכיר רעדָא ,טײהרַאװ יד טזיב ןייֵלַא
 וטסכוז סיוועג ץנַאג .ריד יבגל טשינרָאג ַא זיא עכלעוו ,טייהראוו

 טסכוז וד רעבָא ,ךיוא עקַאט "טסריקיטירק, וד ,טייהראוו יד ךיוא

 ןוא ,ריד ראפ רעכעה ןייז לָאז עכלעוו ,"טייהראוו ערעכעה , א טינ

 .טייהראוו ַאזא טָא ןופ םוירעטירק םעד טיול טינ טסריקיטירק וד

 טסלָאװ וד יו ,ןעגנולעטשרָאפ ןוא ןעקנַאדעג יד וצ ךיז טסדנעוו וד

 ,קעוצ םעד טימ רָאנ ,ןעכַאז ןופ ןעגנוניישרע יד וצ ןעדנעוו ךיז

 ייז ןעכַאמ ןוא ,ראבסעינעג ,ריד ראפ ט'מעט'עב ייז ןעכאמ וצ ידכ

 רעייז ןרעוו ןוא ןעשרעהעב רָאנ ייז טסליוװ וד : סנעגייא ןייד ראפ

 ךיז ןעלהיפ ןוא ייז ןיא ןעריטנעירָא ךיז טסליוו וד ,רעמיטנעגייא

 וד רעדָא ,תמא ןענייז ייז זא טסניפעג יד ןוא ,םייה רעד ןיא יו

 רהעמ ןענָאק ייז ןעוו ,ןַאד רָאנ טכיל ןעניטכיר רעייז ןיא ייז טסהעז

 ןייק רהעמ טינ ןעבָאה ייז ןעוו ,ריד ןופ ןעהערדסיורַא טינ ךיז

 רעדָא ,ןעפיירגעב ןוא ןעּפַאכנָא ןענָאק טינ טסלָאז וד סָאװ ,ץַאלּפ

 -נעגייא ןייד ןענייז ייז ןעוו , ר י ד ר א פ ט כ ער ןענייז ייז ןעוו

 ךיז ןעהערד ןוא רערעווש רעדעיוװ רעטעּפש ןרעוו ייז ביוא .םוט

 רעייז ןופ ןמס א סָאד זיא ןַאד ,טכַאמ ןייד ןופ סױרַא רערעיוז

 רעייז זיא טכַאמנוא ןייד .טכַאמנוא ןייד ןופ .ה .ד ,טייהראוונוא

 רעייז .טייקסיורג רעייז זיא טייקנעפרָאװרעטנוא ןייד ,טכַאמ

 סאוו ,טייקגיטשינ סָאד זיא סע רעדָא ,וד טזינ ,ָאזלא ,טייהראוו

 זיא טייהראוו רעייז : ןעהעגוצ ייז סָאװ ןיא ןוא ,ייז ראפ טזיכ וד

 .טייק גיט שינ רעייֵז

 ןעוו טשרע הור רעייז וצ ןעמוק ,ןעטייהראוו יד ,רעטסייג יד

 ,ךילקריוו ייז ןענייז טלָאמעי טשרע ןוא ,םוטנענייא ןיימ ןרעוו ייז

 ייז ןוא ןעמונעגקעװַא ייז ןופ טרעוו ץנעטסיזקע עטסוּפ רעייז ןעוו

 :רהעמ טינ טסייה סע ןעוו ; םוטנעגייא ןיימ ראפ טכַאמעג ןרעוו

 יד רעדָא ,גיטליג ךיז טכַאמ ,טשרעה ,ךיז טלעקיווטנע טייהראוו יד

 דנייק .ןעכיילגרעד ןוא ,טגעיז (ףירגעב א ךיוא זיא סָאװ) עטכישעג

 ןעוועג לָאמעלַא זיא יז רָאנ ,טגעיזעג טינ טייהראוו יד טָאה לָאמ

 ןופ דרעווש רעד ,,) דרעווש רעד יו ךיילג ,נעיז םוצ 5 ע ט י מ ןיימ

 ,טרָאװ ַא ,בַאטשכוב א זיא יז ,טיוט זיא טייהראוו יד .,("טייהראוו

 רַאפ טייהראוו עדעי .ןעכיורברעפ ןָאק ךיא ןעכלעוו ,?אירעטַאס א

 ,ןפוא ןעבלעז ן'פיוא רָאנ יז זיא גידעבעל ; ןנימ רב ַא ,טיוט זיא ךיז

 רענעגייא ןיימ ןופ ךרע םעד טיול ,ה .ר ,גידעבעל זיא גנול ןיימ יו
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 ןוא רעכיטיירק יו ,?אירעטַאמ ןענייז ןעטייהראוו יד .טייקנידעבעל

 ,ןעזָארג עדליוו רעדָא רעכיטיירק ןענייז ייז יצ ; ןעזָארג עדליוו

 .ןעדיישטנע ןיילַא ךיא ןָאק םעד ןענעוו

 ךיא סָאװ ,לאירעטַאמ רָאנ רימ ראפ ןענייז ןעדנַאטשנעגעג יד

 א ןָא ךיא ּפַאכ ,דנַאה יד סיוא קערטש ךיא ואוו .ךיורברעפ

 טייהראוו יִד ,קַאמשעג ןיימ ךָאנ וצ טכיר ךיא עכלעוו ,טייהראוו

 .רהיא ךָאנ ןעקנייב טינ ףראדעב ךיא ןוא ,טרעכיזעג רימ זיא

 רימ זיא יז ; טכיזבַא ןיימ טינ ץענרעניא זיא טייהראוו רעד ןענעיד

 -ָאטרַאק יד יו ,ּפָאק ןעדנעקנעד ןיימ ראפ לעטימסגנורהַאנ ַא רָאנ

 ראפ דניירפ רעד יוװ רעדָא ,ןענָאמ ןעדנעיידרעפ ןיימ ראפ ?לעפ
 טפַארק ןוא טסול בָאה ךיא יו גנַאל ױזַא .ץראה גילעזעג ןיימ

 יז לָאז ךיא ,וצרעד רָאנ טייהראוו עדעי רימ טנעיד ,ןעקנעד וצ

 --בילקריוו יד יִנו יוזא .ןעטייקכילגעמ עניימ טיול ןעטייברארעביא

 יד זיא ױזַא ,ןעטסירק יד ראפ זיא טייקכילטלעוו רעדָא טייק

 יזַא טקנוּפ טריטסיזקע יִז ."םילבה ?בה , -- רימ ראפ טייהראוז

 רעד םגה ,גידנעטש ןעריטסיזקע טלעוו רעד ןופ ןעכַאז יד יוװ ,טוג

 ?ייוו ,לבה זיא יז רעבָא ; טייקניטשינ רעייז ןעזיוועב טָאה טסירק
 .רי מ ןיא רָאנ ,ךיז ןיא ה טרעוו רהיא טינ טָאה יז

 יד .טינ הטרעוו ןייק יז טָאה ךיז רַאֿפ

 .רו ט ַא ע ר ק -- א זיא טייהראוו

 ןעכַאז טייקניטעהט רעייא ךרוד סױרַא טננערב רהיא יו ױזַא

 -רעביוא רעד וצ טלַאטשעג םעיינ א טיג רהיא ָאי ,רועיש א ןהָא

 ,ןעשנעמ ןופ קרעוו יד ףיוא םוטעמוא טלעטש ןוא דרע רעד ןופ ךעלפ

 ענילהעצנוא ןעניפענסיוא ןעקנעד רעייא ךרוד ךיוא רהיא טנָאק ױזַא

 -טסעדנופ .טימרעד ןעהערפ ךיז ןרענ ןעלעוו רימ ןוא ,ןעטייהראוו

 ןוא וצרעד ןעבענוצבא ךיז העדב טינ בָאה ךיא יו יוזא ,ןעגעוו

 ףלעה ךיא רָאנ ,ןענישַאמ עטקערטנעדיינ ערעייא שינַאכעמ ןענעידעב

 "יורבעג זיולב ךיוא ךיא ?ליוו ױזַא ,ןעצונ עניימ וצ גנַאנ ןיא ןעזָאל ייז

 ערעייז ראפ ןעכיורבעג ךיז גידנעזָאל טינ ,ןעטייחהראוו ערעייא ןעכ

 ,ןעננורעדָאפ

 ןענייז ,רימ ר ע ט נו א ןעהעטש סָאװ ,ןעטייהראוו עלַא

 ,טייהראוו א ,רימ ר ע ב י א טהעטש סָאװ ,טייהראוו א ; בעיל רימ

 רַאפ .טינ ךיא ןעק עכלעזַא ,ןעריטקעריד ךיז זומ ךיא רעכלעוו טיול

 טשיגרָאג זיא ריִמ רעביא םיראוו ,אטינ טייהראוו ןייק זיא ריִמ
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 ןעשנעמ ןופ ןעזעוו סָאד טינ וליפא ,ןעזעוו ןיימ טינ וליפא ! ָאטינ
 ,ר י מ רעביא טושּפ עקַאט ןיימ ךיא ןוא ! רימ ראפ רעכעה זיא
 | !"ןטקה ינא , םעד טָא ,"םי ןיא ןעּפָארט, םעד טָא

 ןעוו ,עטסעב סָאד טגָאזעג ןיוש טָאה רהיא זא ,טניימ רהיא
 ענעגייא רהיא טָאה עכָאּפע עדעי דלַאביװ זא ,טעטּפױהעב רהיא
 עטולָאסבַא  ןייק ָאטינ ןיא סע ןַא ,זייועב א ןיא ,טיײהרַאוװ
 רעביא ןענעווטסעדנופ ךָאד רהיא טזָאל רעבא טימרעד ."טייהראוו
 גיטכיר טשרע ךיז טפַאשעב ןוא טייהראוו רהיא עכָאּפע רעדעי ראפ
 ןיא טינ טלהעפ עכלעוו ,טייהראוו א ,"טייהראוו עטולָאסבא , ןא

 עדעי ךָאד טָאה ,ןייז טינ לָאז טייהראוו יד סָאװ לייוו ,עכָאּפע ןייק

 ;"טייהראוו, א עכָאּפע

 טייצ רעדעי ןיא טָאה ןעמ זא ,ןעניימ רָאנ רשפא סָאד לָאז

 יד טָא זא ןוא ,ןעטייהראוו רעדָא ןעקנַאדעג טָאהעג ןכב ,טקנעדעג
 ןעוועג טייצ רענידרעטעּפש א ןיא ןענייז ןעטייהראוו רעדָא ןעקנַאדעג
 ,ןיינ ? טייצ רענידרעהירפ ַא ןיא ןעוועג ןענייז ייז רעדייא ,ערעדנַא
 רהיא טָאהעג טָאה עכַאּפע עדעי זא ,טניימ גנוטּפיוהעב רעייז
 טינ ךָאנ ןיא סע זא ,זיא טקַאֿפ רעד ןוא ;"טייהראוו-סנעביולג,

 -עכעה , א טנעקרעדנָא טינ טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,טייצ אזא ןעוועג

 ןומ ןעמ זא ,טביולנעג טָאה ןעמ סָאװ ,טייהראוו א ,"טייהראוו עֶר

 ."טעטסעיַאמ ןוא טייקכיוח,, א וצ יוז ,ןעפרַאװרעטנוא רהיא וצ ךיז
 ,טייצ רענעי ןופ סקיפ עעדיא יד זיא עכַאּפע א ןופ טייהראוו עדעי
 סע טָאה ,טייהראוו רעדנַא ןא ןענופעג רעטעּפש טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 ןעמ :ערעדנַאנַא ט כ ו ז ע ג טָאה ןעמ לייוו ,טריסַאּפ לָאמעלַא
 ףיוא ןעגיוצענפיורא ןוא טייקניניזנוא יד טרימרָאפער רָאנ טָאה
 -- טלָאװענ ךָאד טָאה ןעמ םיראוו .דיילק סענרעדָאמ ַא רהיא
 --- ?וצרעד גנוניטכערעב רעייז ןיא ןעלפייווצ .טנַאקעג טלָאוו רעוו
 טָאה ןעמ ."עעדיא ַא ןופ טרעטסיינעב , ןייז טלָאװעג טָאה ןעמ

 -נרעדָאמ רעד !קנַאדעג א ןופ טּפַאכרעפ ,טשרעהעב ןייז טלָאװעג
 רעד , רעדָא "ןעזעוו רעזנוא ,, זיא טרָאס םעד טָא ןופ רעשרעה רעטס
 | ."שנעמ

 א ןעװעג םוירעטירק סָאד ןזיא קיטירק רעיירפ רעדעי רַאפ

 ה י א ןיב קיטירק |רעשיטסיָאגע} רענעגייא רעד רַאפ ,קנַאדעג
 רעד) ןעכָארּפשעגסױא טינ ןָאק סָאװ רעד ,ךיא ,םוירעטירק רעד
 םיראוו ; רעטקנעדעג ַא זיולב טינ רֶעבירעד ןוא ,ןרעוו (ערַאבגָאזנוא
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 לייוו ,ןרעוו ןעכָארּפשעגסױא לָאמעלַא ןָאק עטקנעדעג זיולב סָאד
 ןיא סָאװ ,סָאד זיא תמא .ןעמאזוצ ךיז ןעמוק קנַארעג ןוא טרָאװ

 .ש .ב .צ ,תמא ;רעהענ ךיא סָאװ וצ ,סָאד זיא תמא טינ ,סניימ
 .טפאשלעזעג יד ןוא טַאַאטש רעד זיא תמא טינ ,ןייארעפ רעד זיא
 רעטנעווקעזנַאק רעד ראפ טגרָאז קיטירק "ע'תמא ןוא עיירפ ,, יִד
 "ענענייא, יד ;טסייג א ,עעדיא א ,קנַאדעג א ןופ טפאשרעה
 .סונע גט סב? עז ןיימ ץוח א טשינרָאנ ראפ טגרָאז קיטירק
 טייקכילקריוו רעד ןיא עטצעל יד ךיז טכיילגרעפ רעבא ןיירעד ןיא
 וצ -- ! ןעטלַאהעב טינ "הּפרח , יד טָא רהיא ןעליוו רימ ןוא ---
 ייטירק רעד יו ,ךימ .טקניטסניא םעד ןופ קיטירק רעשירעיט רעד
 ."ךאז רעד ןעגעוו, טינ , ר י מ ןענעוו רָאנ טרעמיק ,היח רעדנעריק

 ןייק טינ רעבָא ןיב ךיא ,טיײהרַאװ רעד ןופ םוירעטירק רעד ןיב ךיא
 ןיימ .ךילכערּפשסיואנוא .ה .ד ,עעדיא א יו רהעמ רָאנ ,עעדיא

 זיא יז ןוא ,רימ ןופ יירפ טינ זיא יז ,"עיירפ , ןייק טינ זיא קיטירק

 ,עעדיא ןַא ןופ טסנעיד ןיא טינ זיא יז ,"ערַאבטסנעיד  ןייק טינ

 .ענע גיי א ןַא זיא יז רָאנ

 יצ ,סױרַא רָאנ טגנערב קיטירק עכילשנעמ רעדָא ע'תמא יד

 רענעגייא רעד ךרוד :ןעשנעמ םעד ט ר י נ ע פ ) ַָא ק סעּפע
 . ר י ד טרינעפנָאק סע יצ ,סיוא וטסניפעג רעבָא קיטירק

 זיא ןוא ןע ע ד י א טימ ךיז טניטפעשעב קיטירק עיירפ יד

 -עקטנא ןעמערוטש טינ לָאז יז יו .שיטערָאעט גידנעטש רעבירעד
 טנָאלש יִז .ייז ןופ ןעיירפעב טינ ךָאד ךיז יז ןָאק ,ןעעדיא יד ןעג

 ,ןָאהט רָאנ סָאד ןָאק יז רעבָא ,רעטסנעּפשעג יד טימ םורַא ךיז

 טימ ,ןעעדיא יד .רעטסנעּפשענ יו ייז טלַאה יז ?ייוו רַאפרעד
 רעד :ןעצנַאגניא טינ ןעדניוושרעפ ,ןָאהט וצ טָאה יז עכלעוו

 | ,טינ ייז טביירטרעפ גָאט םעיינ ַא ןופ לעטניוו-נעגרָאמ

 עיסקַארַאטַא רעד וצ זיב ןעכיירג עקַאט ןָאק רעקיטירק רעד

 טינ לָאמניײק ייז ןופ טרעוו רע רעבָא ,ןעעדיא יד יבנל (הור-ןעלעעז}

 םעד רעביא זַא ,ןעפיירגעב טינ לָאמנייס טעו רע .ה .ד ,זיו

 ערעכעה ןייק טינ טריטסיקע ןעשנעפ ןעכילרעפרע ק

 גידנעטש .וװ .זַא .א טייהיירפ יד ,טייקכילשנעמ ןייז וניהד ,ּךַאז
 -בילשנעמ , יד ,ןעשנעמ ןופ "ףורעב , ַא רעביא ךָאנ םהיא טניילב

 -ַאער טינ טביילב טייקכילשנעמ רעד ןופ עעדיא יד טָא ןוא ."טייק

 ,"עעדיא, ַא ןעביילב זומ ןוא טְבייֵלְב יז ?ייוו ,רַאפרעד עקַאט ,טריזיל
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 ןַאד ,עעריא ןיי מ סלַא עעדיא יד ףיוא ךיא סאפ ,טרהעקרעפ
 רהיא :טעטילַאער רהיא ןיב ך י א ?ייוו ,טריזילַאער ןיוש יז זיא

 ןרעכילרעּפרעק רעד ,ךיא סָאװ ,ןיירעד ןיא טהעטשעב טייקכילקריוו

 .יז בָאה
 רעד ןיא ךיז טריזילַאער טייחיירפ רעד ןופ עעדיא יד טגָאז ןעמ

 ,טכילקריוורעפ ןיוש זיא עעדיא יד טָא ,טרהעקרעפ .עטכישעגטלעוו

 ןיא ,ךרע םעד ןיא ?עער זיא יז ןוא ,יז טקנעד שנעמ ַא רָאנ יוװ

 רעדָא קנעד ךיא סָאװ ךרע םעד ןיא .ה .ד ,עעדיא א זיא יז ןעכלעוו

 יד רָאנ ,ךיז טלעקיווטנע טייהיירפ ןופ עעדיא יד טינ .יז בָאה

 גנולקיווטנעטסבלעז רעגיזָאד רעד ןיא ןוא ,ךיז ןעלקיווטנע ןעשנעמ

 .ןעקנעד רעייז ךיוא ךילריטַאנ ייז ןעלקיווטנע

 - י ט נ ע ג יי א ןייק טינ ךָאנ ןיא רעקיטירק רעד ,ץרוק
 -יטכעמ ַא טימ יוװ ,ןעעדיא יד טימ ךָאנ טפמעק רע לייו ,ר ע מ

 יו טינ טשרעה טסירק רעד יו ױזַא ;טפַארק רעדמערפ רעג
 רע ןמז ?כ ,"ןערהעגעב עטכעלש , ענייז רעביא רעמיטנעגייא ןַא
 םעד טימ המחלמ טלַאה סע רעוו :ןעפמעקעב וצ ךָאנ ייז טָאה
 .ערה רצי רעד ט ר י ט ס יז ק ע םעד רַאפ ,ערה רצי

 םעד ןופ טייהיירפ, רעד ןיא ןעקעטש טביילב קיטירק יד
 ןייז טניוועג טסייג רעד ןוא ,טייהיירפ-טסייג רעד ןיא ,"ןענעקרעד
 רעד ,רענייר רעד טימ ןָא ךיז טליפ רע ןעוו ,ןַאד טייהיירפ עגיטכיר

 טינ ןָאק עכלעוו ,טייהיירפ-קנעד יד זיא סָאד ; עעדיא רע'תמא

 .ןעקנַאדעג ןהֶא ןעריטסיזקע

 .ש .ב .צ ,ערעדנַאנַא ךרוד עעדיא ןייא רָאנ טגָאלש קיטירק יד

 ,טייהשנעמ רעד ןופ עעדיא רעד ךרוד ןעיגעליווירּפ ןופ עעדיא יד

 -נעגייאנוא ןופ עעדיא רעד ךרוד ,םזיִאנע ןופ עעדיא יד רעדָא
 | .טייקגיצונ

 ןיא סױרַא רעדעיוו םוטנעטסירק ןופ גנַאפנָא רעד טמוק ?לכב

 ױזַא ָאד טפמעקעב טרעװ םזיִאנע רעד ןעד ,ףוס ןעשיטירק ןייז

 ,גיטליג ןעכַאמ ,םענלעצנייא םעד ,ךיז טינ רָאט ךיא ,ןעטרָאד יו
 .עניימעגלַא סָאד ,עעדיא יד רָאנ

 םעד ןופ ,םזיִאנע םעד טימ םוטנעפַאפ םעד ןופ געירק רעד
 סיוא טכַאמ ,םענענָאזעג ךילטלעוו םעד טימ םענענָאזעג ךילטסייג

 רעד ןיא .עטכישעג רעכילטסירק רעצנַאג רעד ןופ טלַאהניא םעד

 -ַאנַאפ רעד ;ץלַא םורַא געירק רעד טָא טסַאפ קיטירק רעטסעיינ
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 ןפוא םעד ףיוא טשרע רע ןָאק סיוועג .גידנעטשלַאפ טרעוו םזיט
 טָאה ןרָאצ ןייז ןוא טבעלעגסיוא ךיז טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןהעגרעפ

 .טכָאקעגסיױא

 סָאװ --- ךילטסירק ,והט ןוא קנעד ךיא סָאװ ,סָאד זיא יצ

 רעדָא ,ןַאמוה ,לַארעביל ,ךילשנעמ זיא סע יצ ?ךימ סע טרעמיק

 רימ סע טהעג סָאװ --- ןַאמוה-טינ ,לַארעביל-טינ ,ךילשנעמנוא

 -עירפעב ךיא ביוא ,ליוו ךיא סָאװ רָאנ טקעווצעב סע ביוא ?ןָארעד
 עבלעוו טימ ןעפורנָא סע רהיא טגעמ ןַאד ,טימרעד ךיז רָאנ גיד

 ,לַאגע ץנַאג סע זיא ריס :טליװ רהיא ןעמענ

 ךיז ןיילַא רשפא ךיא ןָאק קילבנעניוא ןעטסקענ םעד ןיא

 ךיוא ןָאק ךיא ,ןעקנַאדעג עגנידרעהירפ עניימ ןענעקטנַא ןערהעוו

 לייוו ,רַאפרעד טינ רעבָא ; ןָאהט ןופ ןפוא ןיימ ןרעדנע גנולצולּפ

 ,רַאפרעד טינ ,טייקכילטסירק רעד טימ טינ טמיטש גנולרנאה ןיימ

 יז לייוו רַאפרעד טינ ,טכערנעשנעמ עגיבייא יד דגנכ טהעג יז ?ייוו

 ןוא טייקכילשנעמ ,טייחשנעמ רעד ןופ עעדיא יד םינּפ ןיא טשטַאּפ

 -ניא רהעמ טינ זיא ץרַאה ןיימ לייוו --- רַאפרעד רָאנ ,טעטינַאמוה

 ,קנַאדעג ןעגידרעהירפ םעד ןיא לעפייווצ ךיא לייוו ,ייברעד ןעצנַאג
 רהעמ רימ טלעפעג ןָאהט ןופ ןפוא רעטנהעוועגוצ רעד לייוו רעדָא
 | .טינ

 - ע ט ַא מ א ןרָאװעג םוטנעגנייא סלַא זיא טלעוו יד יוװ ױזַא
 רעד ךיוא זומ ױזַא ,ליוו ךיא סָאװ והט ךיא ןעכלעוו טימ ,5 ַאי ר

 ,לַאירעטַאמ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןעקניזבָארַא םוטנעגייא סלַא טסיינ
 לעוו ןַאד .קערש ןענילייה ןייק רהעמ .טינ ?היפ ךיא ןעכלעוו רַאפ

 געמ רע ,קנַאדעג ַא רַאפ ןרעדיושפיוא רהעמ טינ ,סנעטשרע ךיא
 רע ביוא םירָאװ ,ליוװו רע יו ,"שילפייט , ןוא גיד'הזעה ױזַא ןייז

 טנעיל ,דנעגידעירפעב-טינ ןוא םעווקעבנוא ר י מ ןרעוו וצ טהָארד
 לעװו ךיא רעבָא ;ףוס ַא םהיא ןופ ןעכַאמ וצ טכַאמ ןיימ ןיא
 סע רעכלעוו ןיא ,טַאהט ןייק רַאפ דחּפ טימ ןעטערטקירוצ טינ ךיוא

 סעּפע רעדָא טייקכילטיזנוא ,טײקגיזָאלטָאנ ןופ טסייג ַא טגעיל

 ךיז טָאה סויצַאפינָאב רענילייה רעד יו טקנוּפ ,טייקכילטכער-ןעגעג

 ןעקַאה וצ רעטנורַא ,ננונעלרעביא רעזעיגילער סיוא ,ןעטלַאהעגבָא טינ

 יד לָאמנייא ןענייז .ןעדייה יד ןופ םיובנעכייא ןענילייה םעד
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 יד ךיוא ןעזומ ,םילבה ?בה ןרָאװעג טלעװ רעד ןופ ןע כַאז
 ,םילבה ?לבה ןרעוו טסייגנ ןופ ן ע ק ג ַא ד עג

 ןייק טינ זיא קנַאדעג ַא םירָאװ ,גילייה טינ זיא קנַאדעג ןייק

 גילייה ןייק) גילייח טינ ןיא להיפעג ןייק ; ("טכַאדנַא,) הלפת
 ןיא ןעביולג ןייק ,(.וו .זַא .א ?היפעגרעטומ ,להיפענטפַאשדניירפ
 ,ןרעו טדמערפרעפ ןָאק סָאװ ,סעּפע עלַא ןענייז ייז גילייה טינ
 ר י מ ןופ ןרעוו ייז ןוא ,םוטנעגייא ךילדמערפרעפ ןיימ ןענייז ייז
 .ןעפַאשעג יװ טוג ױזַא ,טעטכינרעפ

 -נעטשנעגעג רעדָא | ע כ ַא ז עלַא ןרילרעפ ןָאק טסירק רעד

 ןופ "ןעדנעטשנעגנעג , עניזָאד יד ,ןענָאזרעּפ עטסעטבעילעג יד ,ןעד

 -טסירק ןיא ,.ה .ד ,ןיילַא ךיז ייברעד גידנערעילרעפ טינ ,עבעיל ןייז
 -קעװַא ןָאק רעמיטנעגייא רעד .המשנ ןייז ,טסייג ןייז ,ןיז ןעכיל
 -עגנייא ןעוועג םהיא ןענייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג עלַא ךיז ןופ ןרעדיילש
 טעוו רע ןוא ,םזַאיזוטנע ןייז ןעדנוצעג ןעבָאה ןוא ןעצרַאה ןיא ןעקַאב

 ,רעפעשעב רעייז ,רע לייוו ,"?עיפיוזַא לָאמדנעזיוט ןעניוועגנ , ךיוא
 .טביילב

 וצ עַלַא רימ ןעבערטש נידנעליוו-טינ ןוא גיניזטסואוועבנוא
 ,זנוא ןעשיווצ ָאטינ רענייא ןייק טעמכ זיא סע ןוא ,טייהנעגייא
 ַא ,?היפעג ןענילייה ַא ןעבעגענפיוא זיא סע ןעוו טינ טָאה סָאװ
 ןעפערט רימ ,רהעמ ְךָאנ ;ןעביולג ןעגילייה ַא ,קנַאדעג ןענילייה
 ןופ ןעזיילרעד ךיז טנָאקעג טינ טלָאװ סָאװ ,םענייק ןָא טינ טעמב

 ערעזנוא עלַא .,ןעקנַאדעג עגילייה ענייז ןופ ןרעדנַאנַא רעדָא םענייא
 רעד ףיוא טיובעג ןענייז ןעננונייצרעביא ןעגעקטנַא ןעטייקגיטיירטש

 רעננעג םעד ןעביירטרעפ וצ חכב ןייז רשפא ןעלעוו רימ זַא ,גנוניימ

 -טסואוועבנוא והט ךיא סָאװ רעבָא .ןעגנוטסעפ-ןעקנַאדעג ענייז ןופ

 ןעדעי ךָאנ ךיא רעוו רעבירעד ןוא ,טייברַא עבלַאה ַא רָאנ זיא ,גיניז

 (רעטּפַאכרעּפ) רענעגנַאפעג רעד רעדעיווװ ןעביולג ַא רעביא ןוחצנ
 ןעצנַאג ןיימ יינ סָאד ןופ טמהענ רעכלעוו ,ןעביולנ רעדנַאנַא ןופ
 רעד רַאפ טסַאיזוטנע ןא רימ ןופ טכַאמ רע :טסנעיד ןייז ןיא ךיא
 שיטסַאיזוטנע ןייז וצ טרעהענפיוא בָאה ךיא יו םעדכַאנ טפנונרעפ
 רעד ןופ עעדיא רעד רַאפ טסַאיזוטנע ןַא רַאפ רעדָא ,לעביב רעד רַאפ
 רעד רַאפ טייצ עגנַאל א טפמעקענ בָאה ךיא יוװ םעדכָאנ ,טייחשנעמ
 .טייהנעטסירק ןופ עעדיא

 ןעצישעב ןעקנַאדעג ןופ רעמיטנענייא סלַא ךיא לעװ סיוועג
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 טינ זָאל ךיא יוװ סוג ױזַא טקנוּפ ,דליש םעד טימ םוטנענייא ןיימ
 דנַאה ןייז ןעקערטשסיוא םענייא ןעדעי ןעכַאז ןופ רעמיטנענייא סלַא

 לעכיימש ַא טימ ךיא ?לעװ טייצ רעגיבלעזרעד ןיא רעבָא ; םעד וצ
 ַא טימ :טכַאלש רעד ןופ גנַאגסיוא םעד ףיוא ןעקוק ןוא ןעציז
 עניימ ןופ םירנַּפ יד ףיוא דליש םעד ןעגעלפיורא ךיא לע לעכיימש

 ךיא לעוװ גידנעלכיימש ,ןעביולג ןיימ ןוא ןעקנַאדעג ענעלַאפעג
 רעד עקַאט זיא סָאה טָא .,ןענָאלשעג ןיב ךיא ןעוו ,ןעריפמואירט

 ענעביוהרעד , טָאה סָאװ ,רענייא רעדעי .ךַאז רעד ןופ רָאמוה
 ןופ טייקכילניילק רעד ףיוא רָאמוה ןייז ןעסיגסיוא ןָאק ,"ןעלהיפעג

 עֶלַא טימ ןעלעיּפש ךיז רָאמוה םעד רעבָא ןעזָאל וצ ;ןעשנעמ
 ננורעטסייגעב רעלעדע ,ןעלהיפעג ענעביוהרעד ,ןעקנַאדעג עסיורג,

 -נעגייא רעד ןיב ךיא זַא ,סיוארָאפ טצעז סָאד ,"ןעביולג ןענילייה ןוא

 .ןעמעלַא ייז ןופ רעמיט

 רימ זַא ,ץַאז םעד טלעטשענסױרַא טָאה ןָאיגילער יד ביוא

 ןענעקטנַא ףיוא ךיא לעטש ןַאד ,תוריבע ילעכ ןעמַאזוצ עלַא ןענייז
 !ןעמָאקלָאפ ןעמַאװצ עלַא ןענייז ריס :ץַאז ןעטרהעקרעפ םעד

 ןענָאק רימ סָאװ ,ץלַא ריס ןענייז קילבנעניוא ןעדעי ןיא םירָאוו
 טקעטש סע יװ ױזַא .,רהעמ ןייז טינ לָאמנייק ןעפרַאדעב ןוא ,ןייז
 .טינ ןיז ןייק דניז יד רעבירעד טָאה ,רעלהעפ ןייק טינ זנוא ןיא

 טינ ףרַאדעב רענייק ןעוו ,טלעוו רעד ףיוא ןענידניז ןייא רימ טנייצ

 רָאנ ףרַאדעב ךיא ביוא ! ןרעכעה ַא טלעפעג סע סָאװ ,ןָאהט רהעמ
 ןייק טינ ךיא ןיב ןַאד ,טכער ןיילַא רימ זיא סע סָאװ ,ןָאהט וצ
 ףךיא םירָאװו ,טכער רימ זיא סָאװ ,טינ והט ךיא ןעוו ,רעגידניז
 ,רעבָא טרהעקרעפ ."ןענילייה , ןייק רימ ןיא טינ ךָאד ץעלרעפ
 ףרַאד ;טָאנ טלעֿפעג סָאװ ,ןָאהט ךיא זומ ,םורפ ןיב ךיא ביוא
 ,ןעשנעמ ןופ ןעזעוו םעד סטוג ןָאהט ךיא זומ ,ךילשנעמ ןעלדנַאה ךיא

 טפור ןָאינילער יד סָאוװ .וז .זַא .א טייהשנעמ רעד ןופ עעדיא רעד

 ."טסיָאגע , ןַא טעטינַאמוה יד ןָא טפור סָאד ,"רעגידניז , ַא ןָא

 סע סָאװ ןָאהט וצ טינ ףרַאדעב ךיא ביוא ,רעבָא לָאמַאכָאנ
 ןעמָאנףמיש רעד ןַאד טינ זיא ,ןרעדנַאנַא זיא סע ןעמעוו טלעפענ
 -יינ ַא ןעפַאשעב ךיז טָאה טעטינַאמוה יד ןעמעוו ןיא ,"טסיָאנע,
 יד ןעמעוו ןופ ,טסיָאנע רעד ? ןיזנוא ןַא טושּפ ,לעווייט ןעשירָאמ

 פעפייט רעד יו ,חור ַאזַא טקנוּפ זיא ,ףיוא ןרעדיוש ןעטסינַאמוה
 ַא ןוא טסנעּפשעג-קערש ַא יװ רָאנ טריטסיזקע רע ; חור ַא זיא
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 ךיז ןעטלָאוו ייז ביוא .,ןריהעג רעייז ןיא טלַאטשעג-גנודליבנייא

 ןעשיקנערפ-טלַא םעד ןעשיווצ רעהַא ןוא ןיהַא ןעפרָאװעג וויאַאנ טינ

 םעד ןעבעגעג ןעבָאה ייז ןעמעוו ,טכעלש ןוא טוג ןופ ץַאזנעגעג

 טינ ייז ןעטלָאװ ,"שיטסיַאגע, ןוא "ךילשנעמ , ןעמָאנ םענרעדָאמ

 ןעיינ םעד טיס "הריבע לעב, ןעטלעמישרעפ םעד טשירפעגפיוא

 ףיוא עטַאל עיינ ןייק טגעלעג טינ ןעטלָאװ ןוא "טסיָאגע, ןעמָאנ

 ייז םירָאװ ,שרעדנַא ןייז טינ רעבָא ןענָאק ייז .דנב ןעטלַא ןַא

 ןעטוג םעד ןופ, ."ןעשנעמ,, ןייז וצ עבַאגפיוא רעייז רַאפ ןעטלַאה

 "! ןעבילבעג זיא עטוג סָאד ,ןרָאװעג זיול ייז ןענייז

 רעצנַאג רעד ףיוא ןוא ,םָאקלָאפ ןעמונעג ןעצנַאגניא ןענייז רימ

 ןַארַאפ ןענייז סע !רעגידניז ַא זיא סָאװ ,שנעמ ןייא ַאטינ זיא דרע

 ,רעטָאפ רעד טָאג ןענייז ייז זַא ,ןייא ךיז ןעדליב עכלעוו ,םיעגושמ

 סע טלעביווש ױזַא ,הנבל רעד ןופ שנעמ רעד רעדָא ןוז רעד טָאג

 רעבָא ; תוריבע ילעב רַאפ ךיז ןעטלַאה סָאװ ,םיטוש ןופ ?ופ ךיוא

 ןענייז ױזַא ,הנבל רעד ןופ שנעמ רעד טינ ןענייז ענעי יװ ױזַא

 .גנודליבנייא ןַא זיא דניז רעייז .תוריבע ילעב --- ןייק טינ יד

 ךָאד זיא ױזַא בוא ,ןייא שי'בנג ָאד רימ ןעמ טעדנעוו ,רעבָא

 רעייז טײקטּפַאכרעּפ רעייז רעדָא גנודליבנייא רעייז סנעטסגינעוו

 סָאװ ,סָאד יו רהעמ טשינ זיא טײקטּפַאכרעּפ רעייז ,ןיינ .דניז

 רעייז ןופ טַאטלוזער רעד זיא סע ;ןעגנעובסיורַא ןענָאק ייז --

 טַארוקַא זיא טייקגיביולגילעביב ס'רעהטול יו ױזַא ,גנולקיווטנע

 רענייא .ןעגנערבסורַא טנַאקעג טָאה --- רע סָאװ ,ץלַא ןעוועג

 רעד ,זיוה-םיעגושמ ןיא גנולקיווטנע ןייז טימ ןיירַא ךיז טגנערב

 טרילרעפ ןוא ןָאעהטנַאּפ ןיא ןיירַא טימרעד ךיז טגנערב רערעדנַא

 .ַאלַאהלַאוװ --- יד

 ! םזיִאנַע רענידניז ןייק ןוא הריבע לעב ןייק ָאטינ זיא סע

 ךירק !"עבעילנעשנעמ, ןייד טימ רימ ןופ בא ךיז עּפעשט

 ,"רניז ןופ רעבירג-סונהיג , יד ןיא ,דניירפנעשנעמ וד ,ןײרַא רָאנ

 רעסיורג,רעד ןופ גנערדעג םעד ןיא עלייוו ַא ףיוא לָאמַא ךיז טלַאה

 -רערעיוו ןוא דניז ןוא דניז ןעניפעג םוטעמוא טינ וטסעוװו : טדָאטש

 -שנעמ רעטריּפמורָאק רעד ףיוא ןרעמָאי טינ וטסעוו ? דניז לָאמַא

 וטסעוו ?םםזיִאנע ןרעיוהעגננא םעד ףיוא ןעגָאלק טינ ,טייה

 זַא ,ןעגָאז ןענָאק טינ טסעװ וד ןעכלעוו ףיוא ,ןעכייר ַא ןעפערטנָא

 רשפא ךיז םסגעמ וד ? "שיטסיָאגע , ןוא גיצרעהמרַאבנוא זיא רע
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 םעד יירטעג ןעביילב רעבָא טסעװ וד ,טסיאעטַא ןַא רַאפ ןעטלַאה

 לעכעל סָאר ןהעגכרוד רעכיג ןָאק לעמעק ַא זַא ,להיפעג ןעכילטסירק

 ןייז טינ לָאז רעכייר ַא זַא ,ךילגעמ זיא סע רעדייא ,לעדָאנ ַא ןופ

 עכלעוו ,טּפיוהרעביא וטסהעז ןעשנעמ לעיפיוו ."שנעמנוא , ןַא

 סָאװ ?"עסַאמ רעשיטסיָאנע, רעד ןיא ןירַא טינ טסנעכער וד

 -ריווסנעבעילנוא רעטיול ? ןענופעג עבעילנעשנעמ ןייד ,ָאזְלַא ,טָאה

 ןופ ,ריד ןופ ? עלַא ייז ןעמַאטש ןענַאװ ןופ ןוא ! ןעשנעמ עגיר
 םעד טכַארבעג ּפָאק ןיא ךיז טימ טסָאה וד ! עבעילנעשנעמ ןייד

 -עמוא םהיא וטסקור רעבירעד ,םהיא וטסניפעג רעבירעד ,ןעגידניז
 טינ ייז ןענייז ןַאד ,עגידניז ןעשנעמ יד טינ ףור .רעטנוא םוט
 ,וד .דניז יד ןופ רעפעש רעד טזיב ןיילַא וה ;עגידניז ןייק
 טספרַאװ וד דָארג ,בעיל ןעשנעמ יד טסָאה וד זַא ,טסניימ וד סָאװ

 עגידניז ןיא ןייא ייז טסלייט וד דָארג ,דניז ןופ ּפמוז םעד ןיא ייז
 ייז טסיג וד דָארג ,ןעשנעמנוא ןוא ןעשנעמ ןיא ,עניטפאהדנעגוט ןוא
 וד םירָאװ :; תענושמ ןייד ןופ סולפסיוא ןעניטפיג םעד טימ בָא
 .ןללכב} "ןעשנעמ, םעד רָאנ ,ןעש נע מ יד בעיל טינ טסָאה

 ,ןהעזעג םינ ןעגידניז ןייק לָאמנייק טסָאה וד ,ריד גָאז:רעבָא ךיא

 ,םהיא ןעגעוו ט'מולח'עג --- רָאנ טסָאה וד

 זַא ,ןרעדנַאנַא ןענעיד וצ ביוחמ ןיב ךיא זַא ,גנוגייצרעביא יִד
 וצ ךיז ןעפורעב ןיב ְךיִא זַא ,םהיא וצ טעטכילפרעפ ןיב ךיא

 ,םהיא רַאפ "ךיז ןרעטסייגעב, וצ ,"ךיז ןעקוב , וצ ;"ןרעפּפָא
 ךיא ןעוו ,טוג ,ונ ,סונעגטסבלעז וצ טסול יד קעװַא רימ ;יב טמהענ
 רָאלק זיא ןַאד ,"ןעזעוו ןרעכעה , ןייק ,עעדיא ןייק רהעמ טינ ןעיד
 --- רָאנ ,ןעשנעמ ןייק רהעמ טינ ןעיד ךיא זַא ,ןיילַא ךיז ןופ

 ךיא ןיב ןַאד רעבָא ןייל ַא ךיז -- ןעדנעטשמוא עלַא רעטנוא
 ןיימ רַאפ ךיוא רָאנ ,ץנעטסיזקע ןיא רעדָא טקַאפ ןיא רָאנ טינ

 ,רעגיצנייא רעד --- ןייזטסואוועב

 עבילשנעמ סָאד ,עכילטעג סָאד רעדייא רהעמ טרעהעג ריד
 .עגיניי ד סָאד טרעהעג ריד -; .וװ .זַא .א

 ןַאד ,ךיד ןעטלַאה ערעדנַא רעדייא רעגיטכעמ רַאפ ךיז טלַאה
 ,רהעמ וטסָאה ןַאד ,רהעמ רַאפ ךיז טלַאה ;טכַאמ רהעמ וטסָאה

 ,סעכילטעג סעלַא וצ ןעפורע ב רָאנ טינ וטזיב ןַאד

 רעמיטנענייא טזיב וד רָאנ ,סעכילשנעמ סעלַא וצ ט ג י ט כ ע ר ע ב

 טפַארק יד טסציזעב וד סָאװ רעביא ,ץלַא ןופ .ה .ד ,ענינייד סָאד ןופ
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 טנענייא ע ג טזיב וד .ה .ד ,סנעגייא ןייד רַאפ סע ןעכַאמ וצ

 ,סנייד ןיא סָאװ ,סעלַא וצ טגיהעפעב ןוא

 ,גנומיטשעב ַא ןעבעג רימ זומ ןעמ זַא טניימעג דימת טָאה ןעמ

 רימ ןעמ טָאה ףוסל זַא ױזַא ,רימ ןופ בלַאהרעסיוא טנעיל סָאװ

 ךיא לייוו ,עכילשנעמ סָאה ךורּפשנָא ןיא ןעמהענ לָאז ךיא ,טומעגוצ

 יזיירק רעטפושכ'רעפ רעכילטסירק רעד זיא סָאד .שנעמ ןיב ---

 ןופ ןעסיורד ןופ ןעזעוו עגיבלעזסָאד ךיוא זיא "ךיא , ס'עטכיפ

 ךיא רעגיזָאד רעד ביוא ןוא ,רערעדעי זיא "ךיא ,, ןייז םיראוו ,רימ

 ךיא .םינ סָאד ןיב ךיא ,"ךיא רעד, רע זיא ןַאד ,ןעטכער טָאה

 רעגיניילַא רעד רָאנ ,ןעכיא רעדנַא ןעבעל ךיא א טינ רעבָא ןיב

 -עפרעדעב עניימ ךיוא ןענייז רעבירעד .גיצנייא ןיב ךיא :ךיא

 רימ ןיא ץלַא ,ץרוק ;ןעטַאהט עניימ ךיוא ןוא ,גיצנייא ןעשינ

 ךיא םהענ "ךיא , רעגיצנייא רעד טָא סלַא רָאנ ןוא / ,גיצנייא זיא

 לעקיווטנע ןוא טײברַא ךיא יו ױזַא ,סנעגייא ןיימ רַאפ ץלַא רימ

 שנעמ סלַא טינ ךיז לעקיווטנע ךיא .ךיא רעד טָא סלַא רָאנ ךיז

 -- ךיא לעקיווטנע ךיא סלַא רָאנ ,ןעשנעמ םעד טינ לעקיווטנע ןוא

 | | .ךיז

 ןעגיצנייא --- םעד ןופ ןיז רעד זיא סָאד
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 .רעגיצנייא רעד

 -עננעגעג ןעכוז טייצ עבילטסירק יד ןוא עכילטפירקירַאפ יד

 יד ,עלַאער סָאד ןעריזילַאעדיא לי עטשרע יד ;ןעלעיצ עטצעז
 םעד טכוז עטשרע יד ;עלַאעדיא סָאד ןעריזילַאער --- עטצעל
 ."רעפרעק ןעטכילרעהרעפ, םעד --- ערעדנַא יד ,טסייג ןעגילייה

 וצ טייקכילרניפמענוא רעד טימ עטשרע יד ךיז טגידנע רעבירעד

 ךיז טעװ עטצעל יד ;גנוטכַארעּפ-טלעװ רעד טימ ,עלַאער סָאד

 -רעפ, רעד טימ ,עלַאעדיא סָאד ןופ גנופרַאװרעּפ רעד טימ ןעגידנע
 ."טסייג ןופ גנוטכַא

 -לעזַא זיא עלַאדיא ןוא עלַאער סָאד ןעשיווצ ץַאזנעגעג רעד
 טינ לָאמניײק ןָאק סנייא ,ןרעוו ןעכילגעגסיוא טינ ןָאק סָאװ ,רעב

 ,סעלַאער ַא ןרָאװעג עלַאעדיא סָאד טלָאװ :ערעדנַא סָאד ןרעוו
 סָאד טלָאװ ןוא ,עלַאעדיא סָאד ןעוועג טינ רהעמ ןיוש סע טלָאװ
 עלַאעדיא סָאד ןעוועג ןַאד טלָאװ ,סעלַאעדיא ַא ןרָאװעג עלַאער
 ץאזנעגעג רעד .ןעוועג טשינ רָאג טלָאװ עלַאער סָאד רעבָא ,ןיילַא

 -רעפ } ע מ ןעדייס ,ןרעוו טגעיזעב טינ שרעדנַא ןָאק ערייב יד ןופ
 ,ןעטירד א ןיא .ה .ד ,"ןעמ , םעד טָא ןיא רָאנ .ןעדייב ייז טעטכינ

 ןוא עעדיא ןענָאק רעבָא טסנָאז ; ףוס ןייז ץַאזנעגעג רעד טניפעג
 ױזַא טינ ןָאק עעדיא יד .,ןעמוקפיונוצ טינ לָאמניײק ךיז טעטילַאער
 יז ןעוו רָאנ ןעדייס ,עעדיא ןעביילב לָאז יז זַא ,ןרעוו טריזילַאער
 סָאד טימ ךַאז יד טהעטש ױזַא טקנוּפ ןוא ,עעדיא סלַא טברַאטש

 | .עלַאער
 ןופ רעגנעהנָא עטלַא יד ןיא זנוא רַאפ רימ ןעבָאה ױזַא טָא זיא

 ןופ רענייק .טעטילַאער רעד ןופ רעגנעהנָא--עיינ יד ןיא ,עעדיא רעד

 רָאנ ןעטכַאמש עדייב ןוא ץַאזנעגעג םעד ןופ ןרעוו זיול טינ ןָאק ייז

 רעד טָא יו דלַאב ױזַא ןוא ,טסייג םעד ךָאנ ןעטכַאמש עטשרע יד ---

 טָא ןוא ןרָאװעג טגנידעירפעב זיא טלעוו רעטלַא רעד ןופ גנַאלרעפ

 ערעדנַא יד ןעבָאה ,ןעמוקעג ןייז וצ ןיוש טניישעג טָאה טסייג רעד
 ןופ גנוכילטלעוורעפ רעד ְּךָאנ ןעטכַאמש ןעמונעג רעדעיוװ ךיילג



 409 םוטנעגייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד

 רעמורפ, וא ןעביילב גיבייא זומ עכלעוו ,טסיינ ןעגיזָאד םעד

 ."שנואוו

 -גיליי ה יד ןעוועג זיא עטלַא יד ןופ שנואוו רעמורפ רעד

 - ר ע פ ר ע ק יד זיא עיינ יד ןופ שנואוו רעמורפ רעד ,ט יי ק

 -רעטנוא טזומעג טָאה םוטרעטלַא סָאד רעכָאיװ ױזַא .טייק כיל

 סע םירָאװ) ןרעוו טגידעירפעב טלָאזעג טָאה רהעגעב ןייז ןעוו ,ןהענ

 -רעּפרעק יד ןָאק ךיוא ױזַא ,(רהעגעב םעד ןיא ןענַאטשעב רָאנ זיא

 רעד ןופ ןעצינערג יד ןיא ןרעוו טכיירגרעד טינ לָאמנייק טייקביל

 -ינייר רעדָא גנוגילייה ןופ ךירטש רעד יו ױזַא .טייקכילטסירק

 טהענ ױזַא ,(.וו .זַא .א תוליבט יד) טלעוו עטלַא יד ךרוד טהעג גנוג
 רעכילטסירק רעד ךרוד גנוכילרעּפרעקרעּפ ןופ ךירטש רעד ךרוד

 שיילפ טרעוװו ,טלעוו רעד טָא ןיא ןיירַא ךיז טפרַאװ טָאג : טלעוו

 רעבָא יו ױזַא .ךיז טימ ןעליפנָא .ה .ד ,ןעזיילרעד יז ?יוװ ןוא

 .ש .ב .צ) ןעמ טרהיפ ױזַא ,טסיינ רעד רעדָא עעדיא יד זיא רע

 ןעמ ןוא ,טלעוו רעד ןיא ,ץלַא ןיא עעדיא יד ןייא ףוסל (?עגעה
 ,סָאד ."ץלַא ןיא לופ זיא טפנונרעפ זַא ,עעריא יד זַא, ,טזייוועב
 ןַאמ , רעד סלַא טלעטשעגפיוא ןעבָאה רעקיָאטס עשינדייה יד סָאװ

 :"שנעמ רעד, ןרָאװעג רוטלוק רעגיטנייה רעד ןיא זיא ,"המכח ןופ

 שיא , רעכילקריוונוא רעד .ןעזעוו זָאלשיילפ -- ַא רענעי יו רעד

 זיא ,רעקיָאטס יד ןופ "רענילייה , רעזָאלרעּפרעק רעד ,"המכח

 ןיא "רענילייה, רעכילרעּפרעק א ,ןָאזרעּפ עכילקריוו ַא ןרָאװעג

 רעכילקריוונוא רעד ;טָאג ם ע נע רָאווע גיש יי פ םעד

 םעד ןיא ךילקריוו ןרעוו טעו ,ךיא רעזָאלרעּפרעק רעד ,"שנעמ ,

 ,רימ ןיא ,ךיא ןעניטפַאה בייל

 ענַארפ יד ךרוד ךיז טהיצ םוטנעטסירק ןעצנַאנ םעד ךרוד

 ןוא רעדעיוו ץלַא טרעוו עכלעוו ,"טָאנ ןופ ץנעטסיזקע , רעד ןעגעוו

 רעד זַא ,טימרעד טזייוועב ןוא ,יינ סָאד ןופ ןעמונעגפיוא רעדעיוו

 ןוא טייקכילנעזרעּפ ,טייקכילרעּפרעק ,ץנעטסיזקע ךָאנ גנַאלרעפ

 ,הטימעג םעד טניטפעשעב רעהפיוא ןַא ןהֶא טָאה טייקכילקריוו

 .גנוזייל עדנעגידעירפעב ןייק ןענופעג טינ לָאמנייק טָאה רע לייוו

 -עגרעטנורַא טָאנ ןופ ץנעטסיזקע רעד ןעגעוו ענַארפ יד זיא ךילדנע

 סָאד זַא ,ץַאז םעד ןיא ןהעטשוצפיוא רעדעיוװ ידכ רָאנ רעבָא ,ןעלַאפ

 טָאה סָאד טָא רעבָא .(ךאברעייפ) ץנעטסיזקע ןַא טָאה "עכילטעג ,

 ןעכלעוו רַאפ ,טקנוּפ רעטצעל רעד ןוא ,ץנעטסיזקע ןייק טינ ךיוא
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 ,רַאבריזילַאער זיא "עכילשנעמדןייר , סָאד זַא ,ןָא ךיז טּפַאכ ןעמ
 עעדיא ןייק .טלַאהנַא ןייק רהעמ רעגנעל ןעבעג טינ ךיוא טעוו
 ןעמהענוצנָא חכב טינ זיא ענייק לייוו ,ץנעטסיזקע ןייק טינ טָאה

 םעד ןעשיווצ טיירטש רעשיטסַאלָאכס רעד טייקכילרעּפרעק ןייק

 רע ,ץרוק ;טלַאהניא ןעניבלעזמעד טָאה םזילַאנימָאנ ןוא םזילַאער
 ןָאק ןוא עטכישעג רעכילטסירק רעצנַאג רעד ךרוד ךרוד ךיז טניּפש

 / .ןעגידנע טינ רהיא ן י א ךיז

 ןעעדיא ןעריזילַא ע ר וצ טײברַא טלעוו-ןעטסירק יד
 יר ןיא ךיוא יווװ ,ןעבעל ןופ ןעסינטלעהרעפ שנלעצנייא יד ןיא
 ;טַאַאטש םעד ןוא ךריק רעד ןופ ןעצעזעג ןוא סעיצוטיטסניא
 סעּפע קירוצ גידנעטש ןעטלַאה ןוא טינ ךיז ןעזָאל ןעעדיא יד רעבָא
 יד טָא ןֵא טהעג ְךֶאד .(סערַאבריזילַאערנוא) סעטרעּפרעקרעּפנוא

 סָאװ גידנעקוק טינ ,רעהפיוא ןַא ןהֶא גנורעּפרעקרעפ ןופ טײברַא
 -קריוורעפ טינ גידנעטש טבילב טייק גי ט פ ַא ה ביי? יד

 | .טביל

 רעבָא ,ןָארעד גינעוו ןעטעטילַאער יד ןעהעג רעריזילַאער םעד

 -ולקריוורעפ ןייז ןעלָאז ייז זַא ,ןָארעד ?עיפ רהעז םהיא טהעגנ סע

 סָאד ןופ גידנעטש רע טכוזרעטנוא רעבידעד .עעדיא רעד ןופ ןעננוכ
 סָאװ ,עעדיא יד ךיז ןיא תמאב טָאה עטכילקריוורעפ סָאד יצ ,יינ

 רע טריבורּפ ,עכילקריוו סָאד גידנעריבורּפ ןוא ;ןרעק ןייז זיא

 יו ,רַאבריזילַאער זיא יז יצ ,עעדיא יד טייצ רעגיבלעזרעד ןיא ןיוש

 אליממ ןוא גיטכיר טינ רהיא ןעגעוו טקנעד רע רעדָא ,טקנעד רע

 ,רַאברהיפסיוא טינ יז זיא

 .זַא .א טַאַאטש ,עילימַאפ ןעפרַאד ן ע צ נ ע ט סיי ז ק ע סא
 טינ ךיז ןעלָאז ןעטסירק יד ;ןרעמיק רהעמ טינ טסירק םעד .וו

 ןעמ רָאנ ,"ןעכַאז עכילטעג , יד טָא רַאפ ,עטלַא יד יװ ,ןרעפּפָא
 ןעכַאמ וצ ג י ד ע ב ע ? ידכ ,ןעצונעב ייז טימ זיולב ךיז ףרַאד

 זיא עילימַאפ ע כי? ק ריוו יד .ייז ןיא ט ס יי ג םעד

 ַא ןעמוקסיורַא רהיא ןופ ףרַאד סע רָאנ ,גיטלינכיילגנ ןרָאװעג
 ,"עלַאער תמאב, יד ןייז ןַאד טעוװ עכלעוו ,עילימַאפ ע5 ַאעדיא
 טרַא ןעלַארעביל םעד טיול ,רעדָא ,עטשנעבענ טָאג ןופ ,ענילייה ַא

 טַאַאטש ,עילימַאפ זיא עטלַא יד ייב ."עניטפנינרעפ,, א ,ןעקנעד
 ,ט ר י ט ס י ז ק ע סָאװ ,סָאװטע סלַא .וו .זַא .א ,דנַאלרעטַאפ

 סלַא ,טייקכילטעג יד ןענירק טשרע סע ףרַאד עיינ יד ייב ; ךילטענ
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 טשרע זומ ןוא ,שידרע ,גיטפאהדניז רָאנ סע ןיא סעדנעריטסיזקע

 םעד טָאה סָאד .לַאער תמאב ןרעוו .ה .ד ,ןרעוו "טזיילרעד, ךָאנ

 -יטסיזקע סָאד זיא .וו ,זַא .א עילימַאפ יד טינ :  ןיז ןעדנעגלָאפ

 ןוא טריטסיזקע ,עעדיא יד ,עכילטעג סָאד רָאנ ,עלַאער ןוא עדנער

 ,ךילקריוו ןעכַאמ ךיז טעװ עילימַאפ י ד ט א יצ ;ךילקריוו זיא

 ,עעדיא יד ,עכילקריוו תמאב סָאד ןעמהעננָא טעװ יז סָאװ םעדכרוד

 עבַאגפיוא סמענלעצנייא םעד טינ זיא סע .טמיטשעב טינ ךָאנ זיא

 וצ ,טרהעקרעפ רָאנ ,סעכילטעג סעּפע סלַא עילימַאפ רעד ןענעיד וצ

 עילימַאפ עכילטעג-טינ ךָאנ יד ןערהיפ וצ ןוא עכילטעג סָאד ןענעיד

 -וצרעטנורַא ץלַא עבַאגפיוא ןייז זיא סע ,טסייה סָאד ; םהיא וצ

 יד ןעהיצוצפיורַא םוטעמוא ,עעדיא רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןעפרַאוו

 "מַאזקריוו רעלַאער ַא וצ עעדיא יד ןעגניירב וצ ,עעדיא רעד ןופ ןָאפ

 .טייק

 ןעבָאה םוטרעטלַא סָאד יא ,םוטנעטסירק סָאד יא רעבָא יו ױזַא

 -נעגעג ףיוא ,ייז ןעמוק ,ע כ י 5 ט ע ג סָאד טימ ןָאהט וצ עדייב

 ןופ ףוס םוצ .םעד טימ סױרַא רעדעיוו גידנעטש ןעגעוו עטצעזעג

 ,סעבילטלעוורעסיוא ןַא עכילטעג סָאד טרעוו םוטנעדייה

 .סעכילטלעווהועניא א -- םוטנעטסירק ןופ ףוס םוצ

 -רעטלַא םעד זיא טלעוו רעד בלַאהרעסיוא ןעצנַאגניא סע ןעצעזרעפ

 יד ךרוד טרהיפ םוטנעטסירק סָאד רָאנ יו ןוא ,ןעגנולעג טינ םוט

 ןַא ענר רעבלעזרעד ןיא עכילטעג סָאד טביוה ,עבאנפיוא עגיזָאד

 -יילסיוא, יז ליוו ןוא טלעוו רעד ןיא קירוצ ךיז ןעהיצ ןוא ןעקנעב וצ

 ןָאק ןוא וצרעד טינ סע טמוק םוטנעטסירק םעד ןיא רעבָא ."ןעז

 סע כיל טל עוור עני א סלא עכילטעג סָאד זא ,ןעמוק טינ

 טבייב סע :א פונ ע כי? ט 9 עוו סָאד ןרעוװ ךילקריוו לָאז

 סלַא ,ןעטלַאהפיוא ךיז זומ ןוא ,ףיוא ךיז טלַאה סָאװ ,רעביא גונעג

 ."עשיטסיָאגע, ןוא עגילעפוצ ,עניטפנינרעפנוא ,"עטכעלש , סָאד

 ןרָאװעג זיא טָאנ רעד סָאװ ,טימרעד ןָא טביוה םוטנעטסירק סָאד

 ןופ טײברַא ןייז ןעטייצ עלַא ךרוד ןָא טרהיפ סע ןוא ,שנעמ ַא

 ראפ עמהַאנפיוא ןַא ןעטיירנוצ וצ ידכ ,גנוזיילרעד ןוא גנורהעקעב

 ןוא ,ףילשנעמ זיא סָאװ ,סעלַא ןיא ןוא ןעשנעמ עֶּלַא ןיא טָאג םעד

 טצעז םוטנעטסירק סָאד ןוא :טסיינ ןייז טימ סעלַא ןעגנירדכרוד

 ."טסייג , םעד רַאפ ץַאלּפנױאוו ַא ןעטיירנוצוצ טײברַא ןייז טרָאפ

 ףיוא ּפָארט רעד ןרָאװעג טלעטשענ טצעלוצ זיא סע ןעוו ןוא
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 יד ןעוועג רעדעיו סע זיא ,טייהשנעמ יד רעדָא "ןעשנעמ םעד
 ."גיבייא סלַא טרע ? ק ר ע ד , טָאה ןעמ עכלעוו ,עעדיא

 ןעבָאה וצ טניימעג ןעמ טָאה טימרעד * !טינ טברַאטש שנעמ רעד,
 זיא ןללכב} שנעמ רעד :עעדיא רעד ןופ טעטילַאער יד ןענופעג
 טא ,רע ;עטכישעג-טלעוו רעד ןופ ,עטכישעג רעד ןופ ךיא רעד
 ךיז טלעקיווטנע סָאװ ,רעד סָאה זיא ,שנעמ ר ע ? ַא ע ד י א רעד
 רעד יא רע .ךיז טריזיל ַא ער ר ע .ה .ד ,ךילקריוו
 ןייז זיא עטכישעג יד םיראוו ,רעגיטפַאהבייל ,רעלַאער ךילקריוו
 סוטסירק .רעדעילג יד רָאנ ןענייז ענלעצנייא יד ןעכלעוו ןופ ,בייל
 -טסירק-רַאפ רעד ןופ וליפא ,עטכישעג-טלעוו רעד ןופ ךיא רעד זיא
 ,שנעמ רעד סָאד זיא גנואיושנַא רענרעדָאמ רעד ןיא ; טייצ רעכיל
 רעד .דליב-ןעשנעמ םוצ טלעקיווטנע ךיז טָאה דליב-סוטסירק סָאר
 -לעטימ , רעד ןיא ,ללכב שנעמ רעד ,רעכלעזַא סלַא שנעמ
 ךיז טרהעק "ןעשנעמ םעד, ןיא .עטכישעג רעד ןופ "טקנוּפ
 "שנעמ רעד, םיראו ;גנַאפנָא רערעניגַאמיא רעד םוא רעדעיוו
 רעד ןופ ךיא סלַא "שנעמ רעד , .סוטסירק יװ רענינַאמיא ױזַא זיא
 -ילטסירק יד ןופ (הפוקת יד) ףיול-זיירק םעד טסילש עטכישעג-טלעוו
 .ןעגנואיושנַא עכ

 טרעטשרעצ טלָאװ םוטנעטסירק ןופ זיירק רעט'פושכ'רעפ רעד
 -סיוקע ןעשיווצ ץַאזנעגעג רעד טרעהעגפיוא טלָאװ סע ןעוו ,ןרָאװעג

 ךיא יו רימ ןוא ןיב ךיא יו רימ ןעשיווצ .ה .ד ,ףורעב ןוא ץנעט

 עעדיא רעד ןופ שינעקנעב סָאד סלַא רָאנ ךיז טלַאה רע .,ןייז לָאז

 עניזָאד יד יו ךיילג טדניוושרעפ ןוא ,טייקכילרעּפרעק רהיא ךָאנ

 עעדיא ַא טביילב עעדיא יד ןמז לכ רָאנ : ףיוא טרעה גנוטלַאּפשוצ

 עזָאלרעּפרעק ַא ךָאד זיא טייהשנעמ יד רעדָא "שנעמ רעד, ןוא ---
 עטרעּפרעקרעּפ יד .טייקכילטסירק יד ְךָאנ טריטסיזקע --- עעדיא
 ,טסייג "רעטנידנעטשלָאפרעפ , רעדָא רעגיטפַאהבייל רעד ,עעדיא

 רעד סלַא רעדָא ,"םימיה תירחא , רעד סלַא טסירק םעד רַאפ טבעווש

 .טראװנעגעג יד םהיא רַאפ טינ זיא רע ; "עטכישעג רעד ןופ לעיצ ,
 ננודנירג רעד ןיא לייט ַא ןעבָאה רָאנ ןָאק רענלעצנייא רעד

 -רעד ןופ גנולעטשרָאפ רענרעדָאמ רעד טיול רעדָא ,ךייר ס'טָאג ןופ

 ; טייהשנעמ רעד ןופ עטכישעג ןוא גנולקיווטנע רעד ןיא ,ךַאז רעבלעז
 ַא רע טמוקעב ,ןיירעד לייט ַא טָאה רע סָאװ ,ךרע םעד ןיא רָאנ ןוא

 ןעכילשנעמ ַא ,קורדסיוא םענרעדָאמ םעד טול ,רעדָא ןעכילטסירק



 503 םוטנעגייא ןייז ןוא רעניצנייא רעד

 רעגידמירעוו ַַא ןוא ביוטש , רע זיא ןענירעביא םעֶלַא ןיא ,הטרעוו
 ."קַאז

 טציזעב ןוא ךיז רַאּפ עטכישעג-טלעוו ַא זיא רענלעצנייא רעד זַא

 טגנייטש סָאד ,עטכישעג-טלעוו רעגירעביא רעד ןיא םוטנעגייא ןייז

 -טלעוו יד זיא טסירק םעד רַאַּפ .גנואיושנַא עכילטסירק יד רעבירַא

 סוטסירק ןופ עטכישעג יד זיא יז לייוו ,ךַאז ערעכעה ַא עטבישעג

 ןייז רָאנ טָאה טסיָאנע םעד רַאֿפ ;"ןעשנעמ םעד, ןופ רעדָא

 יד טינ ,ןעלקיווטנע ך י ז רָאנ ליוװ רע לייוו ,הטרעוו ַא עטכישעגנ

 ,החנשה רעד ןופ תונוכ יד טינ ,ןַאלּפ ס'טָאג טינ ,עעריא-טייהשנעמ

 א רַאּפ טינ ךיז טכַארטעב רע .ןעכיילגרעד ןוא טייהיירפ יד טינ

 טינ טנעקרעד רע ,טָאג ןופ ילכ ַא רעדָא עעדיא רעד ןופ גייצקרעוו

 בעילוצ רָאנ טריטסיזקע רע זַא ,ןייא טינ ךיז טעדליב רע ,ףורעב ןייק

 ןייז ןעגָארטיײב וצרעד זומ ןוא טייהשנעמ רעד ןופ סערנָארּפ םעד

 ךיז גידנרעמיק טינ ,ןערהָאי ענייז סיוא ךיז טבעל רע רָאנ ,קלח

 .טכעלש רעדָא טוג ןופרעד ןייז טייהשנעמ רעד טעװ סע יצ ,ייברעד

 ךיא יו ױזַא ,סינדנעטשרעפסימ א וצ ןעמוק טינ לָאז סע ידכ

 -ָאמרעד ךיא ןָאק ,דנַאטשוצ-רוטַאנ ַא ןעביול וצ טניימעג ָאד טלָאװ

 ָאד וצרעד ךיא ןיב ,סָאװ --- ."רענייניצ יירד , סע'סוָאנעל ןָא ןענ

 ןָאהט רשפא ידכ ?ןעעדיא ןעריזילַאער וצ ידכ ,טלעוו רעד ףיוא

 ןיימ ךרוד "טַאַאטש , עעדיא יד ןעכילקריוורעפ וצ ןָאק ךיא סָאװ

 עהע רעד ךרוד ןעננערב וצ רעטָאפ ןוא ןַאמ סלַא רעדָא ,םוטרעגריב

 רימ טהענ סָאװ ? ץנעטסיזקע רהיא וצ עילימַאפ רעד ןופ עעדיא יד

 יד יוװ ,גינעוו ױזַא טקנוּפ ףורעב ַא רַאפ בעל ךיא ! ףורעב אזַא ןא

 .ףורעב ַא כעילוצ חיר ןענידעקעמש ַא טיירּפשרעפ ןוא טסקַאװ םולב

 -טסירק יד ןעוו , ט ר י ז י 5 ַא ע ר זיא "שנעמ , לַאעדיא רעד

 טָא ,ךיא, :ץַאז םעד ףיוא ןרעוו ןעטיברעפ טעװ גנואיושנַא עכיל

 רעד ןיא סָאװ, :ענַארפ יד ".שנעמ רעד ןיב ,רעגיצנייא רעד

 -נעזרעּפ רעד ףיוא ןעטיבענמוא ןעבָאה ןַאד ךיז טעוװ -- "? שנעמ

 טָאה "סָאװ, םעד ייב "7 שנעמ רעד זיא רעוו, :ענַארפ רעכיל

 םעד ייב ;ןעריזילַאער וצ םהיא ידכ ,ףירגעב םעד טכוזעג ןעמ
 רעד רָאנ ,טינ ענַארפ ןייק רהעמ טּפיוהרעביא סָאד זיא "רעוו,

 יד :רעגערפ םעד ייב ךילנעזרעּפ דנַאה ן'םיוא ךיילנ זיא רעפטנע

 .ןילַא ךיז ןופ ךיז טרעפטנערעפ ענַארפ

 ןעמָאנ ןייק ריד ןעמ ןָאק ןעמענ טימ , : טָאג ןענעוו טנָאז ןעמ
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 ף י ר ג ע ב ןייק :רימ ןענעוו גיטכיר זיא סָאד ."ןעבעג טינ

 ,ןעזעוו ןיימ סלַא ןָא טינ ןעמ סָאװ ,ךַאז ןייק ,סיוא טינ ךימ טקירד
 טגָאז ךיוא ױזַא .ןעמענ רָאנ ןענייז סָאד ; סיוא טינ ךימ טּפעש
 ףורעב ןייק טינ טָאה ןוא םָאקלָאפ ןזיא רע זַא ,טָאנ ןענעוו ןעמ
 רָאנ גיטכיר ךיוא זיא סָאד .טייהנעמָאקלַאפ ְךָאנ ןעבערטש וצ

 .רימ ןעגעוז

 ךיא ןוא ,טכַאמ ןיימ ןופ ר ע מ י ט נ ע ג י י א רעד ןיב ךיא
 ןיא .רעניצנייא סלַא ךיז ןעק ךיא ןעוו ,ןַאד רעמיטנעגייא רעד ןיב

 רעמיטנענייא רעד וליפא קירוצ ךיז טרהעק ןע גיצ ניי א םעד
 סעדעי .ןרָאבעג טרעוו רע סָאװ ןופ ,סטכינ ןעדנעּפַאשעב ןייז ןיא
 רעד ןייז סע לָאז ,טָאג ןייז סע לָאז ,רימ רעביא ןעזעוו ערעכעה
 טרעוו ןוא ,טייקגיצנייא ןיימ ןופ ?היפענ םעד בָא טכַאװש ,שנעמ

 ,ןייזטסואוועב םעד טָא ןופ ןוז רעדנעלהַארטש רעד רַאפ רָאנ ךיילב

 טהעטש ןַאד ,ןעניצנייא םעד ,רימ ףיוא ךַאז ןיימ ?עטש ךיא ןעוו
 רעכלעוו ,ןערהיא רעפעש ןעכילברעטש ,ןעכילננענרעפ םעד ףיוא יז

 : ןענָאז גָאמ ךיא ןוא ,ןיילַא ךיז טרהעצרעפ

 .טשינרָאג ףיוא טלעטשעג ךאז ןיימ בָאה דיא

 :עדנע



 טפאשלעזעג רוטארעטיל ןיקטַאּפארק יד
 ןיא ןעגנערבוצניירַא קעווצ םעד טימ ןרָאװעג טעדנירנעג זיא

 -עדנַא ךיוא יו ,רעקיסַאלק עשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא עלַא שיריא
 ףיוא טיובעג זיא יִז .קרעוװ עשיטילָאּפילַאיצַאס עלופהטרעוו ער
 -יירפ רעדעי .ה .ד ; טּפַאשדעילגטימ רעכילרהעי ַא ןופ דוסי םעד
 ,גַארטיײב ס'דעילגטימ םעד ןייא טלהָאצ רעכלעוו ,שנעמ רעדנעקנעד
 טעוו טפַאשלעזעג יד ןעוו ,טנעס 28 .ארטסקע ןוא) ,רהָאי ַא רַאלָאד 1
 ןייא וצ טגיטכערעב זיא (רהָאי ַא רעכיב ייווצ ןעבענסױרַא ןעביוהנָא

 ן'כרוד סױרַא טיג טפַאשלעזעג יד סָאװ ,רעכיב עלַא ןופ רַאלּפמעזקע
 / ,רהָאי

 "רעפ רעד ןיא העד ַא םעדרעסיוא טָאה דעילגטימ רעדעי

 רער ףיוא טכער-םיטש ןייז ךרוד טפַאשלעזעג רעד ןופ גנוטלַאװ

 .גנולמַאזרעפ לַארענעג רעכילרהעי

 ןערַאומעמ , יד ןעבעגעגסיורא טציא זיב טָאה טפאשלעזעג יד

 ,רעדלעפ, ,"ףליה עגיטייזנעגעג, יד ,"רענַאיצולַאװער א ןופ

 רעטעּפ ןופ קרעו עסיורג 3 -- "רעּפעשקרעוװ ןוא ןעקירבאפ

 ,ןַאמסטּפַאשנעסיװ ןוא רענָאיצולָאװער ןעסיורג םעד ,ןיקטָאּפארק

 -רענא ןיא ,ןעמונעגנָא טָאה טפאשלעזעג יד ןעמָאנ-ןערהע סעמעוו

 -נירגעב רעכילטפַאשנעסיװ ןוא םזילאעדיא ןעכיוה ןייז ןופ גנונעק

 רעד, קרעוו עטמהירעב סאד ןוא ; םזילאיצַאס ןעיירפ םעד ןופ גנוד

 .רענריטש סקאמ ןופ ,"םוטנעגייא ןייז ןוא רעניצנייא

 -סױרַא טגיטרעפרעפ טּפַאשלעזעג יד סָאװ ,ךוב עטסקענ סָאד

 -פירש ענעבילקעג דנַאב ַא זיא ,רהָאי ןעדנעפיול םעד ןיא ןעבענוצ

 2 ַאסס ַאל דנַאניד רע פפ ןופ ןעט

 דוצ םעד ןוא גנונעקרענַא יד ןעברָאװרע טָאה טפַאשלעזעג יד

 -רַא רעיירטעג רהיא טימ ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ןופ ןעיורט

 גנוליפרע רעכילטקניּפ ןוא טייקניסעלרעפוצ רענידנעטשלָאפ ,טייב

 -ידיא עלַא וצ רעבירעד טרילעּפַא יז .ןעגנוכערּפשרעפ ערהיא ןופ

 ןעפלעה וצ רהיא ןעגנוטכיר ןוא ןעיײטרַאּפ עלַא ןופ ןעלַאקידַאר עש

 עציטש רעלעיצנַאניפ רעייז ךרוד עבַאנפיוא רהיא ןעכילקריוורעפ

 סלַא טפַאשלעזעג רעד ןיא ןעטערטניירַא רעייז ךרוד טּפיוהרעה ןוא

 .רעדעילנטימ

 םעד טריסערדַא ןעננודנעז-דלעג ןוא עטפניקסיוא ערעטייוו רַאֿפ

 : רערושזערמ
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 ןעטוטַאטס יד

 רעד ןופ

 טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפַארק
 ,הטארסגנוטלַאוװרעּפ ןופ גנולמַאזרעפ רעלעיצעּפס ַא ףיוא ןעמונעגנָא

 ,1915 ,לירּפַא ןיא

 .ןעמָאנ רעד---.1 לעקיטרַא
 "ארק יד, ןעמָאנ ן'טימ ןעסייה לָאז טפַאשלעזעג יד .1 8

 ."טפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפ

 .קעווצ רעד---.2 לעקיטרַא

 ןעטײרּפשרעּפ וצ זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ קעווצ רעד .2 א
 ענייז עלַא ןיא םזילַאיצָאס םעד ןופ ןערהעל-דנורג יד ךילטפירש
 -לעוו ףיוא ,ןעטפַאשנעסיוו עשיטילָאּפילַאיצַאס יד ןוא ןעגנוריטַאש
 ,ךארּפש רעשידיא רעד ןיא ,טיובעג זיא םזילַאיצַאס רעד עכ

 יורד וצ עבַאגפיוא יד ךיז ףיוא טמהענ טפַאשלעזעג יד .2 8
 -סילַאיצָאס עניימעגלַא יד ןופ ןעגנוצעזרעביא ןעבעגסױרַא ןוא ןעק
 עשיטילָאּפ-לַאיצַאס עלופהטרעוו ערעדנַא ןופ ןוא רעקיסַאלק עשיט
 -ךנאהבָא עלענינירַא ךיוא יו ,שידיא ןיא קרעוו עשינַאלָאיצַאס ןוא
 ענעדיישרעפ רעביא טקנוּפדנַאטש ןעשיטסילַאיצַאס ַא ןופ ןעגנול
 .ןענַארפ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס

 -נינעוו רהָאי ןעדעי ןעבעגסױרַא לָאז טפַאשלעזעג יד .3 8
 -קַארַאכ ןעטנַאמרעד רעהירפ םעד ןופ קרעוװו ןעסיורג ןייא סנעטס
 ןעטלַאהעג טעװ סָאװ ,גַארטרַאפ ןעכילטפַאשנעסיװ םעד ןוא ,רעט
 -מַאזרעּפ-לַארענעג רעכילרהעי רעד ףיוא (טייקכילגעמ טיול) ןערעוו
 ,פעקיטרַא ןעגידרעטייוו ַא ןיא טנעכייצעב טרעוו סע יוװ ,גנול

 .טפאשדעילגטימ---.5 ?עקיטרַא

 שנעמ רעדנעקנעד-לַאקידַאר ןוא רענענָאזעגיירפ רעדעי .1 8
 ןייא טלהָאצ רע ןעוו ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילגטימ ַא ןערעוו ןָאק
 -יטרַא ןעטסקענ םעד ןיא טמיטשעב יװ) גַארטייב ןעכילרהעי םעד
 ,הטארסננוטלאוורעפ םעד ןופ ןעסייהעגטוג טרעוו ןוא (?לעק



 ײנַאגרָא עלַאקידַאר רעדָא ןייארעפ רעלַאקידַאר רעדעי .2 8

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילגטימ-ויטקעלָאק ַא ןערעוו ןָאק עיצַאז

 ,רעילגטימ ןייא רַאפ יו גארטייב ןעכילרהעי םער גידנעלהָאצנייא

 -עג (1) ןייא יו ןעטיפענעב עבלעזיד וצ טגיטכערעב ןַאד זיא ןוא

 .רעילגטימ רעכילנהעוו

 ךיז לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ רהָאי רעלעיציפא רעד .2 8

 ןעטשרע םעד זיב רהֶאֹי ןעדעי ןופ יאמ ןעטשרע םעד ןופ ןענעכער

 ןיא ןעטערטניירַא ןענָאק רעדעילגטימ .רהָאי ןעטסקענ םעד ןופ יאמ

 טפאשדעילגטימ רעייז רעבָא ,טייצ רעדעי וצ טפאשלעזעג רער

 טמוק סָאװ ,יאמ ןעטשרע םעד זיב יו רעגנעל טינ ןענעכער ךיז לָאז

 .גארטייב רעייז טלהָאצעגנייא ןעבָאה ייז ןעוו ,טייצ רעד ךָאנ

 עטרַאק-סדעילגטימ ַא ןעמוקעב לָאז דעילגטימ רעדעי 4 4)

 רעד ןופ רהָאי ןעלעיציפָא ןעדנעפיול םעד רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ

 -לעזעג רעד ןופ רעיססַאק םעד ןופ טנעכייצרעטנוא ,טפַאשלעזעג

 -ענעב עטנַאמרעד-נעטנוא יד וצ םהיא טניטכערעב עכלעוו ,טפאש

 .דעילגטימ ןעגילרהעי ַא ןופ ןעטיפ

 .עגערטמייב---,4 לעקיטרַא

 טפַאשלעזעג רעד ןיא דעילגטימ ַא ןופ גארטייב רעד . 8

 "טימ ַאזַא .סיוארָאפ ןיא טלהָאצעגנייא רהָאי ַא רַאלָאד 1 ןייז לָאז

 רַאפ דעיל גטימ רעכיל רה עי  ַא ןעסייה לָאז דעילג

 יוװ) .טפַאשלעזעג רעד ןופ רהָאי ןעֶלעיציפָא םעד ןופ ערָאירעּפ רעד

 (.8 8 ,8 לעקיטרַא ןיא ןעביוא טנעייייצעב

 ןופ גארטייב םעד ןייא טלהָאצ סָאװ רענייא רעדעי .2 8

 ןופ רעילגטימ רעכילגנעלסנעבעל א ןעסייה לָאז ,לָאמַא טימ 58

 -על ןעצנַאג ןייז טיירפעב זיא דעילנטימ ַאזַא .טפַאשלעזעג רער

 -עב עלַא וצ טגיטכערעב זיא ןוא עגערטייב עכילרהעי יד ןופ ןעב

 .רעילגטימ ןעבילרהעי ַא ןופ ןעטיפענ

 .ןעטיפענעב---.8 לעקיטרַא

 טפאשלעזעג רעד ןופ רעילנטימ רעדנעהעטשטוג רעדעי 1 8
 -קורד ערעדנַא ןוא רעכיב יד ןופ רַאלּפמעזקע 1 יירפ ןענירק לָאז

 -יפֶא רהיא ןופ ףיול ןיא סיױרַא טיג טפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןעכַאז

 | ,רהָאי ןעלעיצ

 סָאד ןעבָאה לָאז דעילגטימ רעדנעהעטשטוג רעדעי ,2 8

 טלעדנַאהרעּפ ןערעוו סָאװ ,ןענַארפ עֶלַא ןעגעוו ןעמיטש וצ יטכער

 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולמַאזרעפ לַארענעג רעכיפרהעי רעד ףיוא



 ,ץיטאנ ןעגירק לָאז דעילגטימ רעדנעהעטשטוג רעדעי .93 8
 ןעוו טרָא ןוא םוטַאד םעד ןעגעוו ,רָאפעב טַאנַאמ ַא סנעטסגינעוו
 -עוו ןעטלַאהעגבָא טעוװ גנולמַאזרעפ לַארענעג עכילרהעי יד ואוו ןוא
 רנאטשוצ ןעלעיצנַאניפ םעד ןעגעוו טכירעב ןעצרוק ַא ךיוא יו ,ןער
 : | .טפַאשלעזעג רעד ןופ

 -עג רעד ןופ רהָאי רעלעיציפָא רעד ךיז טגידנע סע ןעוו . 8
 -עב טָאה דעילגטימ רעכילרהעי רעד יוװ םעדכַאנ ןוא ,טּפַאשלעז
 טָאה ,טגיטכערעב ןיא רע עכלעוו וצ ,ןעטיפענעב עלַא יד ןעמוק
 -?עזעג רעד טימ טינ ןעגנודניברעפ ענייק רהעמ דעילגטימ ַאזַא
 טבערמיטש ףיוא ייס ,ןעכַאמ טינ ןעכורּפשנא ענייק ןָאק ןוא ,טפַאש
 ןעכלעוו דנעגריא ףיוא ייס ,ןעגנולמאזרעפ ערעטייוו ערהיא ייב
 ,םוטנעגייא רהיא ןופ לייט

 .ןעגנולמַאזרעפ---.6 לעקיטרַא

 -לעזעג רעד ןופ גנולמַאזרעפ לַארענעג עכילרהעי יד ..1 8
 ,רהָאי ןעדעי ןופ ?ירּפַא טַאנָאמ ןיא ןערעוו ןעטלַאהעגבָא לָאז טפַאש
 -לַאוורעפ םעד ןופ ןערעוו טמיטשעב לָאז גנולמַאזרעפ ןופ גָאט רעד
 ,הטַאר-סגנוט

 ןערעוו ןעטלַאהעגבָא ןענַאק ןעגנולמאזרעפ עלעיצעּפס .2 8
 -עג הטַאר-סגנוטלַאוװרעפ ןופ טעטירָאיַאמ ַא ןעוו ,טייצ רעדעי וצ
 רעדָא ,גנולמַאזרעפ עלעיצעּפס ַא ןעפורוצנייא גיטיונ רַאפ טניפ
 רעדעילגטימ עדנעהעטשטוג 80 ןופ גנַאלרעפ ןעכילטפירש ַא הוא
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ

 "עוו ןעטלַאהעג לָאז גנולמַאזרעפ רעכילרהעי רעד ףיוא .9 א
 ןעשידיא ןעטנַאקעב ַא ןופ גארטרָאפ רעכילטּפַאשנעסיוו ַא ןער
 ןיא ןערעוו טקורדענבָא לָאז גארטראפ רעגיזָאד רעד .ןעטרהעלעג
 -עטשטוג עַלַא וצ יירפ ןערעוו טלייטרעפ ןוא רהָאי ןופ ףיולרעפ
 ,רעדעילגטימ עדנעה

 .הטַארסגנוטלאוװרעפ---./ לעקיטרַא

 -עב לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ הטַארסגנוטלַאװרעּפ רעד .1 8
 - ָא ט ק ע ר י ד ןעסייה ןעלָאז סָאװ ,רעדעילגטימ 18 ןופ ןהעטש
 וצ "סעיטסָארט ווא דרָאב, ַא סלַא ןענעיד ךיוא ןעלָאז ןוא ,ן ע ר
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ םוטנעגייא סָאד ןעמָאנ רעייז ףיוא ןעטלַאה
 -עג עניטיונ ערהיא ןערהיפ ןוא ןעסערעטניא ערהיא ןעטערטרעפ
 .ןעטפעש



 -טימ יד ןופ ןערעוו טלהעוועג ןעלָאז ןעוָאטקעריד יד .2 8
 רעד טיול ,ננולמַאזרעפ לַארענעג רעכילרהעי רעד ףיוא רעדעילג

 : עזייוו ןוא טרַא רעדנענלַאפ

 -קעריד עוויטוק עז ק ע ןעסייה ןעלָאז (7) ןעבעיז
 טלהעוורע ןענייז ןוא ,ןערעוו טלהעוורע ןעלָאז עכלעו ,ןע ר ָא ט

 -ייא ; טגלָאפ יו ,ןעטוטַאטס יד טָא ןופ ןעמהעננָא םייב ,ןערָאװעג

 -ייא ,רהָאי 8 ףיוא רענייא ,רהָאי 2 ףיוא רענייא ,רהָאי 1 ףיוא רענ

 ןוא רהָאי 60 ףיוא רענייא ,רהָאי 8 ףיוא רענייא ,רהָאי 4 ףיוא רענ

 רעוויטוקעזקע ןייא לָאז רהָאי ןעדעי זַא ױזַא ; רהָאי 7 ףיוא רענייא

 יד ןופ .רהָאי 7 ןופ ןימרעט ַא ףיוא ןערעוו טלהעוועג רָאטקעריד

 םייב ןענייז ןוא ,ןערעוו טלהעוועג ןעלָאז ןערָאטקעריד 8 ענירעביא

 2 ףיוא 4 ,ןערָאװעג טלהעוועג ןעטוטַאטס יד טא ןופ ןעמהעננָא

 טלהעוועג ןעלָאז רהָאי ןעדעי זַא ױזַא ; רהָאי 1 ףיוא 4 ןוא רֶהֶאי

 ,רהָאי 2 ןופ ןימרעט ַא ףיוא ןערָאטקעריד ענױזַא ןופ 4 ןערעוו

 ננולמאזרעפ לַארענעג רעכילרהעי רעדעי ףיוא ןעלעוו ךילנלָאפ

 -רעפ ןעצנַאנ ןופ לעטירד ַא רעדָא ,ןערָאטקעריד 5 ןערעוו טלהעוועג

 .הטַארסגנוטלַאו

 סלַא ןערעוו טלהעוועג ןוא טרינימָאנ טינ ןָאק רענייק .3 8

 -נעהעטשטוג ַא זיא רע ןעדייס הטארסגנוטלַאוװרעּפ ןיא רָאטקעריד

 .רהָאי 8 סנעטסנינעװ טפאשלעזעג רעד ןופ רדעילגטימ רעד
 וצ ?טבמ טכער סָאד ןעבָאה רעבָא לָאז הטַארסגנוטלאוורעפ רעד

 -נערב ןָאק רעכלעוו ,דעילנטימ א ענונב גנוצנערגעב יד טָא ןייז

 ,רָאטקעריד סלַא טפַאשלעזעג רעד ןעצונ לעיפ ןעג

 ,טברַאטש רעדָא ,טרינגיזער רעטקעריד א ןעוו לאפ ןיא 4 8

 ,ךַאזרוא רעדנעגינעג ַא רַאפ טמַא ןופ ןעפרָאװעגסױרַא טרעוו רעדָא

 ייווצ ןופ ןערעדנַאנַא ןעלהעווסיוא ןערָאטקעריד ענירעביא יד ןעלָאז

 טמא ןיא ןייז לָאז רעכלעוו ,טרָא ןייז ףיוא רעדעילגטימ יד ןעש

 | .ננולמאזרעפ רעכילרהעי רעטסקענ רעד זיב

 .רעטמע--.8 לעקיטרַא
 -ַעי ךיז ןופ ןעלהעווסיוא לָאז הטַארפגנוטלַאװרעּפ רעד .1 8

 ץנַאניפ ַא ןוא רעטערקעס לָאקָאטָארּפ ַא ,רעיססַאק ַא רהָאי ןעד

 יד .רעטמע ייווצ ןעטלַאה רעבָא נעמ ןָאזרעּפ ןייא ; רעטערקעס

 ,טלהָאצעג ןהֶא ןענעיד ןעלָאז עטמַאעב עניזָאד

 -יונ יד ןעמיטשעב ךיוא לָאז הטַארסגנוטלַאװרעפ רעד .2 8

 רעד ןֹופ טייברַא רעד ןופ ןעלייט ערעדנוזעב יד רַאפ סעטימָאק עניט



 יד ןופ רעפיוא ןהעטשעּב ןענעק סעטימָאק עניזָאד יד .טפַאשלעזעג
 -לַאוװרעפ רעד עכלעוו ,רעדעילנטימ ערעדנַא ןופ ךיוא ןערָאטקעריד

 יד ראפ ךיז וצ ןעריטּפָאָאק וצ גיטיונ ראפ ןעניפענ ןעק הטארסגנוט
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעצונ

 -םיונוצ ןעלָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדעילגטימ 40 .1 8
 "רעפ לַארענעג רעכילרהעי רעד ףיוא םורָאװק ַא ןייז ןוא ןעלעטש
 .גנולמַאז

 -ָאוװק ַא ןייז ןוא ןעלעטשפיונוצ ןעלָאז ןערָאטקעריד 7 .2 8
 ,הטַארסגנוטלַאוװרעפ ןופ ןעגנוציז יד ףיוא םור

 .סעיצַאגילבָא ןוא ןעטקַארטנָאק--.10 לעקיטרא
 ןעלהָאצ וצ טעטכילפרעפ ןייז טינ לָאז טפאשלעזעג יד . 8

 ןעלססעוו עכלעזא ןעדייס ,ןעכיילגרעד ןוא ןעלסקעוו ,תובוח ענייק
 ץנאניפ םעד ןופ ןעבירשעגרעטנוא ןענייז ןעריּפַאּפ ערעדנַא רעדָא
 ַא ןופ גנומיטשוצ רעד טימ ,רעיססַאק םעד ןופ ןוא רעטערקעס
 ,הטַארסגנוטלַאוװרעּפ ןופ טעטירָאיַאמ

 .םוטנעגייא---.11 לעקיטרַא

 תושר ןיא ןָא ךיז טביילק סָאװ ,םוטנעגייא עצנַאג סָאד .1 8

 ןוא דלעג ןמוזמ ,רעכיב ,ןעטַאלּפ-ךוב וניהד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ

 יקע רעד ןופ טייצ רעצנַאנ רעד רַאפ לָאז ,סנעגעמרעפ ערעדנַא

 דנָאפ רעגידנעטש ַא סלַא ןהעטשעב טפַאשלעזעג רעד ןופ ץנעטסיז
 -רע וצ ןוא טפַאשלעזענ רעד ןופ טייקניטעהט יד ןעצעזטרָאפ וצ
 -רא םעד ןופ 3 ןוא 2 ,1 ןעפַארגַארַאּפ יד טיול ןעקעווצ ערהיא ןעליפ

 .ןעטוטַאטס יד טָא ןופ 2 לעקיט
 -יירפ ייס ,ןעזיילפיוא ךיז לָאז טפַאשלעזעג יד לַאֿפ ןיא .2 8

 -סננוטלַאװרעפ רעד לָאז ,ןעכַאזרוא ערעדנַא בעילוצ ייס ,גיליוו

 -קעװַא רעדָא ןעכיורברעפ וצ טכַאמ יד ןוא טכער סָאד ןענָאה הטָאר
 ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןענעמרעפ םעד ןוא םוהטנעגייא סָאד ןעקנעש

 -עג ןוא עטכערעג עֶלַא טלהָאצענבָא ןערעוו ןעלעוו סע יוװ םעדכָאנ
 ,ןעקעווצ עלערוטלוק ןוא סגנודליב עכלעזא ראפ ,תובוח עכילצעז
 ןענעק עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עכלעזַא טימ גנודניברעפ ןיא ןוא
 .טפַאשלעזענ רעד ןופ ןעקעווצ ןוא ןעלַאעדיא יד ןענעיד ןעטסעכמַא

 -טימ ןעדעי ןופ ןוא ךילטייד ןוא רָאלק ןייז לָאז סע .3 8
 סָאװ רענייק זַא ,טגיליוועגנייא ןוא ןענַאטשרעּפ ךילקירדסיוא דעילג



 טכער ןייק טינ טמוקעב טפַאשלעזעג רעד ןיא רעילגטימ ַא טרעוו
 ןוא םוטנעגייא םעד ןופ לייט זיא סע ןעכלעוו ףיוא העיבת רעדָא

 יד ןופ ראלּפמאזקע 1 ףיוא ץוח א ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןעגעמרעפ
 רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ (סנָאשיײקילבוּפ) ןעבַאגסױא עכילרהעי
 ןיא ןוא גארטייב ןייז טלהָאצעגנייא טָאה רע סָאװ ,טייצ רעד
 .טפַאשלעזעג רעד ןופ דעילגטימ רעדנעהעטשטוג ַא

 .סטנעמדנעמַא--.12 לעקיטרַא
 ייטשנייא א ךרוד טרידנעמַא ןערעוו ןענָאק ןעטוטַאטס יד טָא

 ייב דנעזעװנַא ןענייז סָאװ ,ןערָאטקעריד עלַא ןופ סולשעב ןעגיפ

 רעדָא ,הטַארסגנוטלַאוװרעפ ןופ גנוציז עלעיצעּפס רעדָא ערעלוגער ַא
 ףיוא רעדעילגטימ עדנעזעוונא עלַא ןופ ןעמיטש טנעצָארּפ 75 ךרוד

 ,גנולמאזרעפ ?ארעגעג רעכילרהעי רעד



 טפאשלעזעג רוטארעטיל ןיקטָאּפארק יד
 :קרעוו עדנעגלָאפ יד ןעבעגעגסיורא טציא זיב טָאה

 רענָאיצולָאװער ַא ןופ ןערַאומעמ
 ןיקטָאּפארק .ּפ ןופ

 ,דיווייד .ג ןופ טצעזרעביא

 ,ןָאסירעמ .א .י .רד ןופ ןאיצקאדער רעד רעטנוא

 ,סעדנַארב גרָאעג ןופ עדעררָאפ ַא טימ = |

 91,00 זיירּפ ,הטָאלק ארטסקע ןיא ןעדנובעג ןהעש ,ןעטייז 826

 ףליה עניטייזנעגעג
 ןעשנעמ ןוא תויח ייב

 ןיקטָאּפארק .ּפ ןופ
 רעשידיא רעד וצ רעסַאפרעפ ןופ עדעררָאפ רעלעיצעּפס ַא טימ

 . עבַאגסױא
 | ןָאסירעמ .א .י ,רד ןופ טצעזרעביא

 ,91.00 זיירּפ ,הטָאלק ארטסקע ןיא ןעדנובעג ןהעש ,ןעטייז 48

 רעּפעשקרעװ ןוא ןעקירבאפ ,רעדלעפ
 ןיקטָאּפארק .ּפ ןופ

 עכַאנסיוא רעשילגנע רעטרעסערגרעפ רעטצעל רעד ךָאנ טצעזרעניא

 ןָאסירעמ .א .י .רד ןופ

 91.00 זיירּפ ,הטָאלק ארטסקע ןיא ןעדנובעג ןהעש ,ןעטייז 0

 םוטנענייא ןייז ןוא רעגיצנייא רעד
 רענריטש סקַאמ ןופ

 .ןָאסירעמ .א .י ,רד ןופ טצעזרעביא

 ,גנוטיילנייא א ןוא רעסאפרעפ ם'ןופ עציקס עשיפארגָאיב א טימ

 ,91.28 ןזיירּפ ,הטָאלק ארטסקע ןיא ןעדנובעג ןהעש ,ןעטייז 504

 ןעגיצנייא םעד ךרוד ןעבאגסיוא עלא יד ןעמוקעב ןענעק רעלדנעהכוב
: 

 ; טפַאשלעזעג רעד ןופ טנענַא-טּפיוה

 גַאלרעפ ס'לעזיימ
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